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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 18  februarie 
 
 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole miercuri, 18 februarie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 13 /2015). 

2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui mandat de deputat (PH CD 14 /2015). Deputatul Nicu Marcu, 
ales în Circumscripţia Electorală 4 Bacău, a demisionat din Parlament, fiind ales în funcţia de consilier la 
Curtea de Conturi. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996 (PL-x 50/2015). 

4. Reexaminarea, Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind administraţia publică locală, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.761 din 
17.12.2014 (PL-x 392/2014/2015). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014) - lege 
organică. 

6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (PL-x 575/2014) - lege ordinară. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL-x 539/2014) - lege ordinară. 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe (PL-x 595/2014) - lege organică. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PL-x 594/2014) - lege organică. 

10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 169/2014/19.12.2014) - lege ordinară. 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea 
titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi modificarea 
unor acte normative (PL-x 141/2014) - lege organică. 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 67/2014) - lege ordinară. 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 204/2014) - lege organică. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PL-x 594/2014) - lege organică, a fost adoptat tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot 
final. 
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Au fost retrimise la comisiile sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele 
propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 574/2014) - lege 
organică. 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 
186/2014) - lege organică. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 240/2014) - lege ordinară. 

În aceeaşi zi, plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut moţiunea simplă intitulată „PSD guvernează la negru! 
Totul pentru PSD, nimic pentru cetăţean”, iniţiată de 109 deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL. 

Sesiunea de vot final programată pentru data de miercuri, 18 februarie, a fost amânată cu o săptămână. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie - iunie 2015 

(Situaţia cuprinde datele la 20 februarie 2014) 
                       

                                                          
 

Totalul iniţiativelor legislative 790  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 64

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 39

43

– votate  33

             din care: - înaintate la Senat        3 

                            - în procedura de promulgare 22 

                            - promulgate*   0 

                            - respinse definitiv   8 

– la vot final 10

2) Se află în proces legislativ 751

a) pe ordinea de zi 213

b) la comisii  518

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 

1

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 16

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 16

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
 

     Cele 33 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         21 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                             din care: 
     11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        4  proiecte de legi  
                         12  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 12 legi, din intiativele legislative adoptate in sesiunea septembrie-
decembrie 2014. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri,18  februarie 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 220 

        din care: - în dezbatere 
220

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          8  

11  

   - votate 1
         din care: - înaintate la Senat   1 
                        - la promulgare   0 
                        - respinse definitiv   0 
   - la vot final 10
 
Retrimise la comisii 3
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 16 –20  februarie 2015 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 I. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
 

1. PL-x 594/2014 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2015 

( situaţie la data de 20 februarie 2015 ) 
 

 
 
 

În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de proiecte 
de legi.  

Dintre cele 128 de proiecte, 84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte 
În 

procedură
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

6 0 

- pe ordinea de zi a 
plenului: 
- la comisiile 
permanente:  
- înregistrate la BP: 

0 
 

1 
 

0 

- transmise la Senat: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

4
1

0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

78 14 

- pe ordinea de zi a 
plenului: 
- la comisiile 
permanente: 
- înregistrate la BP : 

13 
 

57 
 

0 

- respinse definitiv: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

1
7

0

Total  14  71  13

Total general: 84 14 84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  19  februarie  22001155)) 
 
 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              
  

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

2 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism. (poz. I-b-47) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG �i JUR  

Raport de 
adoptare în parte 
a Cererii de 
reexaminare, 
depus pe 
10.12.2014 
(564/R/ 2014) 

3 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic. (poz. I-b-42) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe  
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
AGRI,  JUR şi 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse, depus 
pe 15.12.2014 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
MED 
 

(575/R/ 2014) 

4 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 
din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că funcţia 
de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei 
Române este o funcţie cu rang de secretar de stat. 

S - Adoptat pe  
15.12.2014 
 
CD - OZ Plen  
APAR 
 

Raport de 
respingere a 
cererii de 
reexaminare şi 
adoptare a Legii 
în forma 
adoptată de, 
depus pe 
11.02.2015 
(3/Rs/ 2015) 

5 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care 
se desfiinţează. 

S  - Adoptat pe 
08.12.2014 
 
CD -  OZ Plen  
AGRIC  

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 11.02.2015 
(19/R/ 2015) 

6 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD - OZ Plen  
IND  
 
 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi un 
amendament 
respins, depus 
pe 17.02.2015 
(28/R/ 2015) 



 
3

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

7 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  OZ Plen  
IND 
 

 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 17.02.2015 
(29/R/ 2015) 

8 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  

9 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

10 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 



 
4

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

11 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

12 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

13 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

14 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor 
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei 
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care 
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum 
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă de 
acţionari şi public. 

S  - Adoptat pe 
02.04.2012 
 
CD - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  



 
5

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

15 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie şi prin preluarea unor activităţi de 
la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, 
pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de 
stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Retrimis 
pe data de  
03.02.2015 
ECON şi  IND 
 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
17.02.2015 

16 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru" Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A.  (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - ECON şi  
BUG 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
23.12.2014 

17 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor. (poz. I-
a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Aoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  -  ECON 
pt.raport 

TDR: 
05.03.2015 

18 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-52) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  Legii 
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 
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19 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

20 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei 
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea 
fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 

21 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

22 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - Retrimis 
pe 18.02.2015 la 
BUG  
pt. raport 
suplimentar  
 

 
TDR: 
04.03.2015 
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23 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare 
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 

24 
PLx 

411/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 2013.  
(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

 

CD + S 
 BUG CD + BUG 
S  
pt. raport 
comun  

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2014 
 

25 
PLx 

412/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

 

CD + S 
 BUG CD + BUG 
S  
pt. raport 
comun  

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2014 
 

26 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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27 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor 
de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.168/2009 , cu modificările ulterioare. 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - BUG şi 
ADMIN  pt. 
raport comun 

TDR: 
28.10.2014 

28 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru 
modificarea şi compleatrea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în scopul 
flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de Ghidul 
aprobat prin Decizia CE  nr.C(21031)9527/19 decembrie 
2013. 

S - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
 
TDR: 
23.12.2014 

29 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi 
în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată. 
(poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţuinile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptat pe 
02.12.2014  
 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 
30.12.2014 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

30 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia 
unui autoturism nou prin contractare ade credite garantate 
de stat, în scopul stimulării cumpărării autoturismelor mai 
puţin poluante. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
CD - BUG 
pt.raport 

 
 
 
TDR: 
19.02.2015 

31 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, din 
perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de 
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - BUG şi 
MUN 
pt.raport 

 
 
 
TDR: 
19.02.2015 

32 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpărării de autoturisme noi, intervenţiile 
legislative vizând facilitarea implementării Programului, 
atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de către instituţiile 
finanţatoare. 

S  - OZ Plen 
 
CD - BUG 
pt.raport 

 
 
TDR: 
19.02.2015 

33 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
(poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business 
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile nou 
înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca urmare 
a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de împrumuturi 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu îndeplinirea unor condiţii 
cumulative, atât de către investitorul individual, cât şi de 
împrumutul acordat de acesta din urmă.  

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD -  BUG şi 
IND 
pt.raport 

 
 
 
TDR: 
16.02.2015 
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34 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 

TDR: 
05.03.2015 

35 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  
al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea 
ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de 
mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 
internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi 
autobuzul şi de modificarea Regulamentului (CE) 
nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i 
revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
 

36 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, a 
obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare ambiental-
arhitecturală a construcţiilor, precum şi de amenajare a 
terenului aferent acestor imobile. 

S - Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
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37 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 

38 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-57) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 
la IND pt. 
raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 

39 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 

40 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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41 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
28.10.2014 

42 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
28.10.2014 

43 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii  
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 
Energetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. 
 

S  - Respins pe  
01.10.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 

44 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
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45 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare 
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele 
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA  din sectorul transporturi, aprobată prin 
Legea nr.222/2013. 

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
 

46 

PLx 
552/2014 

 
L 

/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că voucherele 
de vacanţă să fie emise în sistemul online doar începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, deoarece în prezent nu există 
posibilitatea tehnică de emitere în acest sistem. 
 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - IND. şi 
MUN  
pt. raport 
comun 

TDR: 
30.12.2014 

47 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a sistemului 
naţional de transport, a dreptului de operarea sistemului 
naţional de transport etc., prin încheierea de acte 
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii 
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus 
menţionată. 

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 
 

48 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie. 
 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - IND şi 
MED 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2015 
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49 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele 
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea 
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi 
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor 
locale. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - IND şi 
JUR 
pt.raport 

 
TDR: 
16.02.2015 

50 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere 
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 

51 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 
reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa 
Naţională a Asigurărilor de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate 
judeţene, după caz. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD –TRSP şi 
SAN 
 pt. raport  
comun 
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 
 

 
52 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
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53 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele 
măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea 
unor măsuri financiare. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii 
în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi 
reglementarea posibilităţii alocării, în anul 2014, din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
ordonatorilor principali de credite, a unor sume pentru 
finanţarea unor cheltuieli din bugetul aprobat. 

S - Adoptat pe 
02.09.2014 
 
CD –TRSP şi 
SAN 
 pt. raport  
comun 
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
17.09.2014 
 

54 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) 
al art.26 din Regulamentul privind transportul pe 
căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2005.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul 
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care 
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în lei 
a sumei de 190000 de euro. 

S  - Adoptat pe  
05.02.2015 
 
CD - TRSP 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
23.02.2015 

55 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 
 
TDR: 
29.11.2012 

56 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

57 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. I-b-50) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 
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58 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul agriculturii. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  - AGRIC 
şi MED 
pt. raport 

TDR: 
02.03.2015 

59 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

60 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu m 
odificările şi completările ulterioare. 

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 

 

61 

PLx 
28/2015 

 
L 

591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii apelor nr.107/1996. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu 
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care 
derivă din calitaea sa de stat membru al Uniunii Europene, 
evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - MED 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2015 

62 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, 
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.  

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  -  MUN 
Pt. raport 

TDR: 
05.03.2015 
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63 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate 
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

64 
PLx 

1/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

CD -  INV 
pt. raport  
 
 
S -  
 
 

TDR: 
11.02.2015 

65 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD   

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
18.10.2012 

66 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare 
între statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

67 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative. 
 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 

68 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
(poz. I-b-58) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

TDR: 
30.04.2014 

69 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 
decembrie 2015. 

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

70 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal.  
(poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea şi 
completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar pe de altă parte, completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

71 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 
precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din 
Legea nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare.  
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost 
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2), 
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea 
sistemului de recompese. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
 
CD - APAR 
pt.raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
16.02.2015 
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                                            IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-27) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - JUR 
pt.raport 
 
 
 

 
 
 
TDR: 
06.06.2014 

2 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
17.05.2011 
  
S  - OZ Plen 
 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - ÎNV 
pt.raport suplimentar 
 
 

 
 
TDR: 
29.05.2012 

4 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

5 L 
2/2015 

Proiect de lege privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen  
 
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 

6 L 
4/2015 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 84/2014 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - EC 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
24.02.2015 

7 L 
5/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 85/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. I-a-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG şi TRSP 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
24.02.2015 

8 L 
6/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
24.02.2015 

9 L 
3/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului.  
(poz. I-a-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - EC 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
24.02.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

10 L 
169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului.  
(poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 

11 L 
352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 16/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

14 L 
546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

16 L 
592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - JUR 
 
 
CD - 

Comisia a depus 
raportul-
favorabil 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

17 L 
594/2014 

Proiect de lege pentru modificarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
15.12.2014 
 
CD -  
 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

19 L 
689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 

20 L 
718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  
(poz. I-a-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ PLEN 
 
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 

21 L 
750/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi a altor acte normative. 
(poz. I-a-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ PLEN 
 
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

22 L 
752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală.  
(poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - JUR 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
17.02.2015 

23 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul 
desfăşurării de activităţi economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

La promulgare 
din data de 
11.02.2015 

24 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie. (poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a 
face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora 
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
 

La promulgare 
din data de 
11.02.2015 

25 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-48) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

26 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru 
protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată 
a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a 
contractelor pe termen lung privind dobândirea 
unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2015 

La SG din data 
de 18.02.2015 

27 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de 
energie termică şi electrică pentru achiziţionarea 
combustibilului şi al necesităţii asigurării consumului de 
energie electrică. 
 

S - Adoptat pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2015 

La SG din data 
de 18.02.2015 

28 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, în 
vederea clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura 
o transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori 
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  
a Directivelor 97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European şi ale  Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”) , din perspectiva consolidării 
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2015 
 

La SG din data 
de 18.02.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

29 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent 
cît mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din 
titluri executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptat pe 
11.02.2015  
  

La SG din data 
de 18.02.2015 

30 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării 
dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de 
utilizare a acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de 
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile 
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate 
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR, 
actualizare care va opera începând cu anul 2017. 
 

S  - Adoptat pe  
01.10.2014 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2015 
 

La SG din data 
de 18.02.2015 

27 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului 
de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii în vederea acoperirii 
contribuţiei bugetului de stat la Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat 
la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la 
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
 

La SG din data 
de 18.02.2015 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
17. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

 (la data de 20 februarie 2015) 
 
 
 

  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus   59  avize. 

Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 14 

   4 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

     7 
     1 

10  
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 486 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   71  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  56  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1546 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 42 

 rapoarte suplimentare 134 107 6 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35 2 

TOTAL     771 725 50 

          
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
       

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  16 - 20 februarie 2015 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.25/2014 Propunere legislativă privind economia socială – raport comun cu 

comisia pentru industrii 

24 parlam. 
respinsă 
de Senat 

10.02.2014 
Raport de respingere 

(176/RS din 
17.02.2015) 

2 

 
PLx.50/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(32/R din 18.02.2015) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.598/2014 Propunere legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor 

aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură 

38 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2015 
Raport de respingere 
(37/R din 19.02.2015) 

2 

 
PLx.24/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile 
Legii 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare 
(38/R din 19.02.2015) 

3 

 
PLx.16/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului 

Guvern  17.02.2015 
Raport de adoptare 

(39/R din 19.02.2015) 



4 

 
PLx.365/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri financiar – fiscale – prioritate legislativă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare 
(40/R din 19.02.2015) 

5 

 
PLx.548/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(41/R din 19.02.2015) 

6 

 
PLx.534/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru 
suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe – raport comun cu 
comisia pentru administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.02.2015 

Raport de adoptare 
(42/R din 19.02.2015) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.25/2014 Propunere legislativă privind economia socială – raport comun cu 

comisia pentru politică economică 

24 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.02.2014 
Raport de respingere 

(176/RS din 
17.02.2015) 

2 

 
PLx.719/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(28/R din 17.02.2015) 

3 

 
PLx.166/2012 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2012 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 
– prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(29/R din 17.02.2015) 

4 

 
PLx.20/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanţa Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

21 parlam. 
adoptat de 

Senat 
10.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(178/RS din 
17.02.2015) 

5 

 
Plx.562/2014 

Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apelurile de urgenţă – raport comun cu comisia 
pentru IT 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

04.02.2015 
Raport de respingere 
(30/R din 17.02.2015) 

 
 



IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.598/2013
/2014 

Reexaminare – Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea Companiei Naţionale Căi Ferate „CFR” – SA în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului 
Local al municipiului Dej, judeţul Cluj – raport comun cu comisia 
pentru administraţie 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

17.02.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(36/R din 19.02.2015) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.392/2014
/2015 
 

Reexaminare – Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptată 
de Senat 

17.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(31/R din 17.02.2015) 
 

2 

 
PLx.144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(35/R din 19.02.2015) 
 

3 

 
PLx.598/2013
/2014 

Reexaminare – Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea Companiei Naţionale Căi Ferate „CFR” – SA în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului 
Local al municipiului Dej, judeţul Cluj – raport comun cu comisia 
pentru transporturi 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

17.02.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(36/R din 19.02.2015) 

4 

 
PLx.534/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru 
suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe – raport comun cu 
comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.02.2015 

Raport de adoptare 
(42/R din 19.02.2015) 

 
VI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 



1 

 
PLx.392/2014
/2015 
 

Reexaminare – Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală – raport comun cu comisia pentru 
administraţie  

Guvern 
adoptată 
de Senat 

17.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(31/R din 17.02.2015) 
 

2 

 
 

RAPORT asupra Scrisorii domnului Tiberiu Niţu, Procurorul General 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
nr.425/C/2015 referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi 
penale împotriva doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost Ministru 
al Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 18.02.2015 
Raport de adoptare  

(33/R din 19.02.2015) 

3 

 RAPORT asupra Scrisorii domnului Robert Marius Cazanciuc, 
Ministrul Justiţiei nr.14075/16.02.2015 privind încuviinţarea arestării 
preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea 

 18.02.2015 
Raport de adoptare  

(34/R din 19.02.2015) 

 
VII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.82/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate – raport comun cu comisia pentru politică externă 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.12.2014 
Raport de respingere 

(180/RS din 
16.02.2015) 

 
VIII. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.82/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate – raport comun cu comisia pentru apărare 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.02.2015 
Raport de respingere 

(180/RS din 
16.02.2015) 

 
IX. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.562/2014 

Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apelurile de urgenţă – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

03.02.2015 
Raport de respingere 
(30/R din 17.02.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 

21 februarie, Ziua Internaţională a Limbii Materne 
 

 
Începând cu anul 2000, pe data de 21 februarie sărbătorim Ziua Internaţională a Limbii Materne. Este evident 

că scopul desemnării acestei sărbători a fost accentuarea rolului limbii materne în conservarea şi dezvoltarea 
patrimoniului unei etnii. Ca reprezentant al unui Colegiu cu o structură pronunţat neomogenă (să fac o analiză 
demografică?), vreau să subliniez faptul că singurul mod de a contracara violenţa generală cu care ne confruntăm 
(verbală, fizică, emoţională, economică, comunitară) este să punem accent pe înţelegere, toleranţă şi dialog. Iar 
dialogul nu este posibil decât prin respectarea particularităţilor si integrarea lor în generalul cotidianului. 

Limba maternă este, indubitabil, una dintre dimensiunile fundamentale ale fiinţei umane, este legătura 
prezentului cu trecutul şi tradiţiile. Tocmai pentru a-i sublinia importanţa şi implicaţiile, s-a decis desemnarea unei 
zile sărbătorite la nivel mondial. Dar să nu uităm că lucrurile mari încep tot cu paşi mici, paşi făcuţi în primul rând în 
proximitate. Astfel, cred că programul de o oră pregătit minuţios la şcoala din Cartierul Bereasca, de exemplu, este la 
fel de important, ca efect generat, ca toate mesele rotunde, dezbaterile, atelierele de lectură şi creaţie, concursurile de 
ortografie, recitări sau eseuri, expoziţiile de carte sau desene, vizionările de filme, programele de muzică şi dans 
tradiţional, prezentările de obiceiuri şi tradiţii, atelierele de conversaţie sau prezentările organizate la sediile 
UNESCO din întreaga lume, ca realizarea bibliotecilor auditive a limbilor pe cale de dispariţie sau ca pregătirea 
proiectelor pilot de software pentru includerea digitală a limbilor indigene. Spun asta pentru că amprenta lăsată 
asupra copiilor de rromi din cartier, implicaţi în programul şcolar amintit, va genera cu siguranţă efectele scontate: ei 
îşi vor putea defini mai exact locul integrat în societate înţelegând specificul limbii şi al obiceiurilor proprii. Pentru 
că, evident, limbile îngrijite şi promovate prin standardizare, scriere, administraţie, şcoli şi mass-media au şanse mai 
mari de supravieţuire decât cele minoritare în care primează limba vorbită, cea scrisă, administrativă, fiind foarte slab 
dezvoltată. 

Din punct de vedere istoric, data de 21 februarie a fost aleasă ca Zi Internaţională a Limbii Materne în 
memoria celor cinci studenţi ucişi de către poliţie la Dacca, astăzi capitala Bangladesh-ului, pe data de 21 februraie 
1952, în timp ce demonstrau pentru recunoaşterea limbii lor materne, bengali, ca limbă oficială pe teritoriul statului 
Pakistan., stat care cuprindea pe atunci şi Bangladesh-ul. La nivel mondial există în prezent aproximativ 7.000 de 
limbi materne. Conform ”Atlasului limbilor în curs de dispariţie”, editat de UNESCO în anul 2001, pe parcursul a 
câteva generaţii, mai mult de 50% dintre aceste limbi sunt ameninţate de dispariţie, 96% dintre ele fiind vorbite doar 
de 4% din populaţia globului. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 
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Combaterea sărăciei 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 
 Încă de la începutul acestei sesiuni parlamentare am constatat că scena politica şi-a cam pierdut obiectivele. 
Am devenit cu toţii complicii, metaforic vorbind, cazurilor de ilegalitate comise, prin prisma faptului că le 
împărtăşim, dezbatem şi analizăm zi de zi.  
 Astăzi vă propun să discutam despre o chestiune cu adevarat gravă, în care vieţi umane sunt grav afectate: 
sărăcia. 
 Vă propun să ne gândim şi să dezbatem cauzele acestui fenomen, în scopul de a găsi soluţii pentru această 
problemă stringentă. Cu toţii suntem familiari cu fenomenul de ''brain drain'', în care minţi luminate părăsesc hotarele 
pentru a avea un trai mai bun activând în domeniul profesional în care au expertiză. Însă dincolo de această categorie, 
a celor calificaţi, ţara o părăsesc şi cei cu educaţie redusă, fără calificări şi fără prea multe şanse de a izbăvi. 
Tragedia îşi face apariţia, de multe ori, în vietţle acestor oameni. În cele mai multe cazuri, aceştia pleacă pentru a 
munci ''la negru'' pe plantaţiile fermierilor străini şi ajung să fie exploataţi, umiliţi şi chinuiţi.  
 De curând, un reportaj, care avea exact acest subiect, a prezentat condiţiile pe care le îndură românii plecaţi 
la muncă în Sicilia, de exemplu. Din cauza faptului că acceptă ''munca la negru'' acestora li se impune să muncească 
365 de zile pe an, de dimineaţă până seara, sunt cazaţi într-o colibă pe plantaţie, iar în situaţiile cele mai grave 
femeile sunt exploatate sexual. S-au semnalat şi cazuri în care românii care au vrut să părăsească locul de muncă au 
fost constrânşi şi ameninţaţi cu arma pentru a-şi continua munca pe domeniile respective. Cei care rămân însă de 
bună voie în aceste condiţii mizere, o fac pentru micile sume de bani pe care reuşesc să le agonisească şi să le trimită 
copiilor acasă. 
 Doresc pe această cale să fac un apel către ministrul muncii, doamna Rovana Plumb. Faptul că acest minister 
a elaborat  ''Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2014-2020'' îmi conferă 
încrederea că statul român face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a reduce fenomenul de sărăcie.  
 Conform programului, menţionat mai sus, pentru perioada 2015-2017 Executivul se va axa pe facilitarea 
accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei sărace. Pentru a putea implementa această strategie 
Guvernul vă creşte fondurile alocate dezvoltării profesionale a acestei categorii şi vă dezvolta servicii personalizate 
de ocupare a forţei de muncă.  
 De asemenea, venitul minim garantat, ajutoarele de încălzire şi alocaţiile pentru familie vor face parte dintr-
un program anti-sărăcie numit Venit Minim de Inserţie, cu un buget alocat mai  mare, de care 5 milioane dintre cei 
mai saraci români vor beneficia.  
 Ca o altă măsura importantă pentru combaterea sărăciei, pe care doresc să o menţionez, este şi identificarea 
şcolilor dezavantajate, în special cele din zonele rurale, urmând a beneficia de o refinanţare pentru a le asigura 
continuitatea. Aceste măsuri pe care Guvernul le va întreprinde, atât cat şi o performanţă economică stabilă sunt 
factorii care vor conduce la diminuarea sărăciei în ţara noastră. 
 În ceea ce mă priveşte pe mine, ca om politic şi reprezentant al bistriţenilor, vă mărturisesc că îmi voi folosi 
biroul parlamentar mobil, pentru a-i informa şi atenţiona pe oameni în ceea ce priveşte ''munca la negru'' în serele din 
străinătate.  
  Va recomand şi vouă, stimaţi colegi, să întreprindeţi aceleaşi demersuri. Oamenii săraci sunt vulnerabili şi 
mulţi dintre ei nu cunosc riscurile la care sunt supuşi. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 
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Acordul de pace de la Minsk-un compromis făcut pe hârtie, care nu prezintă nicio garanție 
 
 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaților,  
Stimate colege, stimați colegi, 
Doamnelor şi domnilor,  
 
Săptămâna trecută a fost marcată de o serie de evenimente majore în planul politicii externe. Expuşi la 

scandalurile noastre politice interne, ne-am aplecat probabil mult prea puțin asupra evenimentelor care sunt decisive 
pentru cursul Europei şi al lumii occidentale. 

Criza din Ucraina este una din aceste pietre de hotar din domeniul relațiilor internaționale. Summitul de la 
Minsk s-a încheiat cu semnarea unui acord de pace. Dacă ne-am opri la aceste cuvinte, acest rezultat ar suna ca un 
succes. Dacă mergem însă mai departe de aceste aparențe şi derulăm filmul relatărilor făcute de presa străină privind 
summitul, observăm cât de fragil este acest acord de pace, încă de la momentul semnăriii sale.  A fost nevoie de o 
negociere maraton de 16 ore, pentru ca liderii Rusiei, Ucrainei, Germaniei şi Franței să poată semna un acord. Cele 
16 ore au fost lungi şi asemenea unei picături chinezeşti, ca într-un un război al nervilor, după cum declara consilierul 
preşedintelui ucrainean, Valeri Ciali, în cursul negocierilor. Se pare că principalul moment de blocaj, care a dus la 
amenințarea Angelei Merkel cu părăsirea negocierilor, a fost acela în care Vladimir Putin a cerut ca negocierea 
acordului să se facă doar după capitularea celor 5000 de soldați ucrainieni din Debalseve. Atacul asupra acestei 
regiuni a început chiar în pragul summitului, fiind clar că se doreşte cu orice preț cucerirea sa şi trecerea sub ocupația 
separatiştilor în viitoarea configurație geopolitică, alături de Donetsk şi Lugansk. Preşedintele Petro Poroshenko a 
considerat această condiție inacceptabilă. Observăm aici jocul oportunist şi de şantaj al lui Vladimir Putin, care din 
fericire a fost combătut de cancelarul german.  

Acordul de pace de la Minsk conține 13 puncte şi marje de timp clare pentru punerea în aplicare a acestora. 
Printre principalele angajamente se numără: intrarea în vigoare a armistițiului pe 15 februarie, crearea unei zone 
demilitarizate cu o lățime cuprinsă între 50 şi 140 de kilometri şi retragerea armamentului greu, deschiderea 
dialogului pentru definirea statutului celor două regiuni separatiste proruse Donetsk şi Lugansk.  Din nefericire, de la 
acordul pe hârtie până la situația din teren au apărut deja abateri. Deşi armistițiul a intrat în vigoare duminică, 15 
februarie, separatişii proruşi care luptă la Debalseve renunță cu greu la ambiția de a ocupa şi această zonă. Focurile 
de arme încă mai răsună din partea separatiştilor care sfidează angajamentul de la Minsk. Ambasadorul SUA în 
Ucraina, Geoffrey Pyatt a susținut că este vorba de arme "ruse, nu separatiste, inclusiv de sisteme de apărare 
antirachetă". Dacă acestea nu vor înceta, o reaprindere a conflictului va bate din nou la uşa Europei. De data aceasta, 
va fi vorba de un război care nu se va mai putea încheia decât cu victoria militară a uneia din părți.  

Oricât nu ne place acest lucru, cărțile sunt acum în mâna ruşilor. Prin menținerea sau retragerea sprijinului 
militar în Debaltseve, Vladimir Putin va arăta dacă este sau nu dispus să aleagă calea concilierii şi a cooperării 
economice cu occidentul sau pe cea a măcinării în conflicte armate şi a izolării sale totale de către Europa şi SUA cu 
riscurile aferente. Până la această decizie, putem asculta cu prudență şi reținere concluzia OSCE care afirmă că 
armistiţiul din Ucraina a fost respectat per ansamblu, cu câteva încălcări la Lugansk şi Debalseve. 

Stimați colegi,  
Conflictul din Ucraina este acum într-un moment de cotitură. O altă cale de compromis post-Minsk nu mai 

există. Cred că vocea unită a statelor europene la Minsk, prin reprezentanții acestora, cancelarul german Angela 
Merkel şi preşedintele francez François Hollande, a asigurat succesul parțial al negocierilor. Diplomația europeană a 
făcut tot ce îi stătea în putință pentru a ajunge la o cale paşnică de soluționare a crizei. Sunt încrezător că Europa va 
rămâne în continuare unită dacă lucrurile vor lua din nou o turnură gravă, amenințând securitatea la estul Uniunii 
Europene. Europa nu trebuie să permită Rusiei destabilizarea Ucrainei.  În tot acest cadru, România va trebui să preia 
cu responsabilitate un rol mai activ, fie că va fi vorba de cooperarea eficientă cu trupele NATO, fie că va fi vorba de 
participarea la medierea conflictului.   
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Vă  mulţumesc! 

 
Deputat 

Andrei Valentin Sava 
 

*** 
 

Decizie corectă a Guvernului Ponta – Suspendarea Acordului cu FMI 
 
 

Va mulţumesc, domnule preşedinte. 
Stimaţi colegi,  
  
Iniţiez această declaraţie politică pornind de la două premise interconectate: necesitatea suspendării acordului 

cu Fondul Monetar Internaţional şi responsabilitatea Guvernului Ponta în faţa cetătenilor. 
 În prezent, România are în derulare cu FMI un acord stand-by de două miliarde de euro din care nu a accesat 

fonduri până în prezent. Semnat ca o măsură preventivă, scopul acordului a fost încă de la început acela de a proteja 
economia românească de eventuale şocuri pe pieţele financiare şi de a crea o plasă de siguranţă pentru economia 
romaneasca si pentru cetăţeni.  

Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană au cerut în misiunea de evaluare de saptamana trecuta, ca 
liberalizarea preţului la gaze să fie aplicată din luna aprilie atât pentru populaţie, cât şi pentru centralele de energie 
termică (CET-uri), cu o creştere a preţului la gaze de la 53,3 lei MWh la 62 lei MWh, adica peste 16%. În plus, 
instituţiile internaţionale au cerut restructurarea „masivă şi radicală“ a Complexului Energetic Hunedoara şi a 
Complexului Energetic Oltenia. În mod cert, Executivul a refuzat o astfel de restructurare întrucât aceasta ar diminua 
semnificativ importanţa industriei producătoare de energie pe bază de cărbune şi ar conduce la disponibilizarea a mii 
de mineri. Mai mult decât atât, cred că dacă Guvernul Ponta ar fi acceptat această masură, siguranţa energetică a 
Romaniei ar fi avut de suferit.  

Scumpirea gazelor, soluţia magică a FMI este nesustenabilă întrucât populaţia şi CET-urile nu pot suporta o 
astfel de creştere din aprilie, singurul rezultat pe termen lung fiind acumularea de noi datorii. Avem o responsabilitate 
în faţa alegătorilor, aceea de a le apăra interesele cât şi asigurarea bunăstării lor. Nu putem accepta măsuri şi 
schimbări de ordin structural propuse de instituţiile internaţionale atât timp cât acestea au un impact economic şi 
social negativ asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor. Știm prea bine că populaţia încă nu şi-a revenit dupa şocul 
impregnat de politicile de austeritate ale Guvernelor Boc ce au acceptat orice condiţii impuse de FMI, oricât de dure 
sau nejustificate au fost. 

Important e ca România să-şi facă temele în continuare, dar nu pe o agendă impusa de partenerii externi, ci pe 
una bazată pe realităţile interne şi pe interesele naţionale. Sectorul extracţiei miniere a suferit destule restructurări 
prin închideri. Este timpul să ne oprim cu acest tip de reformă economică. Este momentul să repornim segmente 
eficiente economic ale industriei miniere. 

  Guvernul Ponta a demonstrat că ştie ce are de făcut. Economia românească a corectat în mare parte 
dezechilibrele interne şi externe prin intermediul unui mix de politici macroeconomice solide. Trebuie în mod special 
accelerată absorbţia de fonduri UE pentru modernizarea infrastructurii publice, care prin precaritatea ei s-a dovedit a 
fi o piedică principală pentru o traiectorie de creştere mai puternică. 

Sunt convins că până în luna aprilie - când se vor relua negocierile FMI pe cele doua probleme, experţii vor 
găsi soluţii viabile, favorabile cetăţenilor. Cred că încă o dată, Guvernul Ponta, prin suspendarea temporară a 
Acordului cu FMI a dat dovadă că mai presus de orice, sunt interesele românilor şi ale României.  

  Vă mulţumesc. 
Deputat 

Sorin Stragea 
 

*** 
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Opoziţia invidiază Guvernul Ponta pentru că apără cetăţenii 
 

Nu mă mai miră cu aproape nimic comportarea necinstită a colegilor din opoziţie, faţă de cetăţeni, în ultimile 
luni. Să urmărim acţiunile lor demagogice.   

După întâlnirea domnului Victor Ponta cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional în urma căreia nu s-au 
înţeles pentru că premierul s-a opus restructurării Combinatelor energetice Oltenia şi Hunedoara, politiceni din 
opoziţie şi presa care-i serveşte, au lansat o serie de critici neconstructive. Acuzaţii de genul celor care formulează 
ideea „unei renunţări la FMI pentru capital de imagine în favoarea domnului Ponta” sau „slabă guvernare şi nevoie 
de control deplin pe companiile de stat” plus alte invinuiri, ce constituie după părerea mea, demersuri neputincioase 
îndreptate împotriva propriilor cetăţeni. Insistentele intervenţii ale opoziţiei doar incită pretutindeni opinia publică şi 
pretind de la guvern lucruri imposibile pe care nu le-au realizat şi nici nu vor avea ocazia să o facă dacă îi mint, în 
continuare, pe români.  

Vreau să le aduc la cunoştinţă câteva aspecte importante de care trebuie să ţină cont. Valorile fundamentale ale 
democraţiei sociale sunt libertatea, echitatea şi solidaritatea. Toate aceste trei principii sunt parte a politicii actualului 
guvern. Guvernul Ponta a demonstrat în primul rând crearea unui echilibru social - prin creşterea salariului minim, 
majorarea pensiilor şi reducerea CAS. Apoi, promovarea sustenabilităţii prin fixarea şi atingerea ţintelor de creştere 
economică, transformarea economiei româneşti în una previzibilă şi stabilă dacă comparăm cu ţările din regiune.   

Poziţia fermă a premierului în raport cu reprezentanţii organizaţiei internaţionale, a fost să evite un şomaj 
nedorit pentru muncitori. Este vorba de o chestiune urgentă care trebuie să îşi găsească înţelegerea şi-n ochii 
dumneavoastră. Nu aveţi dreptul să vă doriţi o restructurare masivă şi radicală în dauna cetăţeanului, pentru cădere 
guvernului în interes propriu. Încercarea transformării situaţiei actuale într-o derută – cu efecte depresive – sunt 
gesturi care nu vă onorează.  

Noi nu vom cădea pradă acetor mijloace de comportament imoral faţă de oameni şi nici nu vom încerca să 
conservăm industrii învechite pe termen nelimitat. Vom căuta soluţii pentru modernizarea acestui sector industrial 
important pentru România cu seriozitate şi fără zgomot.   
 

Deputat 
Florin Tătaru 

 
*** 

 
Datoria noastră faţă de România în 2015 

 
În declaraţia politică de astăzi vreau să vă vorbesc despre provocările economice, sociale şi politice ale 

României anului 2015. 
Cu toţii vrem să lăsăm moştenire copiilor noştri o ţară de care să fie mândri, un stat care le apără drepturile şi 

le promovează interesele. Cu toţii vrem să lăsăm moştenire copiilor noştri o societate care să îi pună în valoare având 
ca temelie un sistem meritocratic. Nu vreau să constatăm la peste 25 de ani de când am fost în stradă protestând 
împotriva unei dictaturi că de ceva timp în România s-a instaurat o altă dictatură, dictatura nonvalorilor şi o criză 
morală a societăţii în care trăim. 

Emil Cioran scria la un moment dat că “Trebuie să îţi alegi locul unde vrei să îţi ratezi viaţa“. Oare aşa este? 
Oare nu mai avem nimic de făcut? Se poate resemna cineva cu ideea că a rămâne sau a se întoarce în ţara sa 
înseamnă şi a recunoaşte că nu poate izbuti? A ajuns să fie privită din nou fuga din ţară drept singura soluţie, aşa 
cum era înainte de 1989 sau la începuturile anilor ’90? Eu încă cred că putem schimba lucrurile, dar pentru a reuşi 
acest lucru trebuie să trecem dincolo de vorbe. Este momentul acţiunii! 

A venit timpul ca toţi cei care gândim la fel, indiferent de vârstă, de profesie, de locul în care am ales să 
trăim sau în care viaţa ne-a împins, să ţinem aproape unii de alţii şi să demonstrăm că în România anului 2015 NU 
mai acceptăm dictatura nonvalorilor. Mergând spre viitor, România trebuie dezvoltată sub domnia şi cu respectul faţă 
de lege, promovând ce avem mai de preţ! 

Chiar dacă suntem din familii politice diferite, avem cu toţii o datorie faţă de ţara în care ne-am născut, faţă 
de valorile cu care am crescut şi pe care trebuie să le cultivăm şi să le transmitem mai departe generaţiilor următoare. 
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Pentru că aşa cum spunea bunica mea Cătălina, Dumnezeu să o ierte, “Ce ai în cap şi în suflet nu poate să îţi ia 
nimeni, niciodată”! 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
În calitatea noastră de oameni politici, trebuie să ne aplecăm cu profesionalism şi responsabilitate asupra 

oportunităţilor şi provocărilor din anii următori. Avem datoria să folosim la adevăratul potenţial şansa darului primit 
de la Dumnezeu, prin poziţia şi bogăţiile României, prin talentul nativ şi frumuseţea românilor, în acest colţ de rai 
denumit cu multă gingăşie Grădina Maicii Domnului.  

România are deja o generaţie întreagă născută în libertate, o generaţie care se implică din ce în ce mai mult 
în tot ce înseamnă viaţa publică şi care cu siguranţă că are multe întrebări, propuneri şi soluţii pentru viitorul ţării 
noastre. Zestrea primită nu valorează nimic dacă nu este pusă în valoare cu înţelepciune, cu responsabilitate şi prin 
consens. 

Cred că toţi românii aşteaptă de la noi, în calitate de membri ai Camerei Deputaţilor, membri ai 
Parlamentului, să ne aşezăm la masa discuţiilor şi să colaborăm pentru ca priorităţile care ţin de interesul naţional şi 
de interesul imediat al cetăţeanului să devină realităţi. 

Nu contează de unde provine imboldul de schimbare sau de reformă. Este mai important să ajungem la o listă 
comună de priorităţi şi să găsim formula care asigură succesul, decât să căutăm să avem dispute politice care de 
multe ori rămân doar exerciţii goale de imagine. 

România vine după trei ani de creştere economică neîntreruptă, având şomaj în scădere, inflaţia la un minim 
istoric şi risc de default la minimul ultimilor şase ani. Potrivit Băncii Mondiale, România va avea o creştere 
economică de până la 2,9% în acest an, urmată de un avans de 3,2% în 2016 şi 3,9% în 2017. Creşterea economică 
este confirmată de Comisia Europeană, care a îmbunătăţit prognoza de creştere economică a României pe anul în curs 
cu 0,3 puncte procentuale, la 2,7%, şi 2,9% în 2016. 

Este datoria fiecăruia dintre noi ca această creştere economică să fie resimţită în creşterea nivelului de trai al 
fiecărui român, indiferent că trăieşte pe Valea Tutovei din Colegiul meu în Vaslui sau în orice alt colţ din ţară. 

Susţin că este de datoria noastră să continuăm să promovăm politici economice care să asigure o creştere 
economică sustenabilă, care să întărească inclusiv clasa mijlocie şi care să ne permită să aplicăm politici sociale atât 
în domenii cheie cum sunt educaţia şi sănătatea, dar şi pentru ajutorarea celor dezavantajaţi. Indiferent de locul în 
care s-a născut, un copil are dreptul la o educaţie performantă, de exemplu pentru că, cea mai bună zestre pe care 
putem să o dăm copiilor noştri este educaţia şi accesul la educaţie.  

Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
Un alt proiect important aşteptat de români este modificarea legislaţiei electorale. Tocmai de aceea, este 

indispensabil dialogul pe această temă atât între toate forţele politice, dar şi cu societatea civilă, cu mass media, astfel 
încât la următoarele alegeri să avem cadrul legislativ prin care să asigurăm un sistem de vot eficient şi securizat 
pentru orice român, să nu mai existe probleme de ordin logistic, astfel încât fiecare român, indiferent unde s-ar afla, 
să îşi poată exercita liber dreptul fundamental de a vota. 

Prin dialogul politic al întregii clase politice şi printr-un dialog susţinut în interiorul societăţii, România a 
îndeplinit obiective fundamentale în ultimii 25 de ani, aşa cum este cazul aderării noastre la NATO şi Uniunea 
Europeană.  

Astăzi, provocările la adresa siguranţei naţionale, în contextul escaladării conflictului din Ucraina şi al 
atacurilor teroriste din Franţa, solicită maturitate, solidaritate şi responsabilitate din partea tuturor factorilor de 
decizie şi a tuturor actorilor sociali, în răspunsul împotriva atentatelor la adresa drepturilor şi a valorilor noastre 
fundamentale. 

Avem nevoie de consens şi de înţelepciune pe temele care ţin de siguranţa publică, iar pactul pentru Apărare 
este un exemplu bun în spaţiul public, dar care trebuie cultivat şi aplicat în cazul celorlalte teme de interes naţional: 
educaţie, sănătate, master-planul pentru transporturi, revizuirea Constituţiei, modificarea legislaţiei electorale şi 
altele. Este nevoie de dialog instituţional echilibrat în problemele ce ţin de politica externă a Românei, astfel încât 
rolul Parlamentului, al comisiilor sale de specialitate să devină mai accentuat în promovarea imaginii românilor în 
lume şi în consolidarea relaţiilor cu alte state. Buna colaborare instituţională în acest domeniu poate asigura 
reprezentarea externă pe care România şi românii o merită. 

Stimate colege, 
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Stimaţi colegi, 
Dezbinarea din societatea românească din ultimii 10 ani trebuie să înceteze. Dacă vom şti să renunţăm la 

conflictele dintre noi şi să colaborăm mai ales atunci când vine vorba despre un proiect în interes naţional, vom putea 
să identificăm cele mai bune soluţii pentru problemele din prezent, dar şi un pas important pentru rolul şi locul 
României în viitor. Dacă vom contribui cu toţii la promovarea potenţialului extraordinar al României, vom arăta cu 
ce valori păşim în viitor şi care este proiectul de ţară pentru care lucrăm. 

Fac apel la dumneavoastră astăzi să lăsăm în urmă modelul politic care a sădit conflict şi confuzie în ultimii 
ani, să dezbrăcăm haina de oameni politici, optând pentru cea de oameni de stat în dezbaterea proiectelor cu adevărat 
importante pentru România şi pentru români. 

Să privim cu responsabilitate către anii următori, fie că vorbim despre centenarul Marii Uniri, fie că vorbim 
despre aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen sau zona Euro, de exemplu sau despre promisiunile pe care fiecare 
dintre noi le-am făcut românilor din Colegiile pe care le reprezentăm astăzi în Parlamentul României.  

Să ne respectăm datoria faţă de România şi faţă de generaţiile următoare, pentru că numai împreună putem 
fructifica şansa care ne-a fost dată prin bogăţia şi frumuseţea morală a unui popor greu încercat de istorie, dar unit în 
momentele decisive ale destinului său.  

Depinde numai de noi ce Românie clădim şi lăsăm generaţiilor viitoare.  
Vă mulţumesc 

Deputat 
Ana Birchall  

 
***  

 
Securitatea energetică a României 

 
 

Declaraţia politică de astăzi se referă la o provocare pe care contextul internaţional şi relaţiile de putere din 
zonă o lansează la adresa României ca factor de stabilitate şi securitate în această parte a Europei: independenţa 
energetică, o cărămidă importantă pentru dezvoltarea noastră economică. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Uniunea Europeană este cel mai mare importator de energie din lume; importă circa 50% din necesarul de 

energie, iar proiecţia este de 70% la orizontul 2030. Asigurarea securităţii energetice este un obiectiv prioritar al 
Uniunii Europene, accentuat mai ales după „crizele gazului” determinate de conflictul comercial, politic şi militar 
dintre Federaţia Rusă şi Ucraina din ultimul timp. Evenimentele petrecute în politica externă a ultimului an ne 
determină să ne gândim tot mai accentuat la independenţa economică a României ca fiind o cărămidă esenţială a 
dezvoltării economice viitoare. Fără a renunţa la relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă ca partener de tradiţie pe piaţa 
energetică, Europa în general şi România în special trebuie să se orienteze şi să se preocupe pentru a găsi soluţii 
energetice la provocările viitoare. 

Strategia UE în domeniul energetic prevede, printre altele, interconectarea pieţelor din statele membre, 
modernizarea infrastructurilor existente şi diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice. Pentru a îmbunătăţi 
eficienţa energetică şi a reduce costurile, sunt necesare investiţii pentru înlocuirea companiilor de energie 
neprofitabile şi a infrastructurii ineficiente. 

România are potenţialul de a fi „economia de top” a Europei de Est dacă vom continua creşterea 
economică având la bază o strategie care exclude austeritatea, daca vom susţine politicile de creştere economică 
promovate de Guvernul Ponta. Putem fi lider regional în energie, atingând independenţa energetică în 5 ani de zile şi 
cu siguranţă putem fi un Hub tehnologic în Europa, folosind avantajele din domeniul IT. 

Unul dintre obiectivele Guvernului pe termen mediu este obţinerea independenţei energetice a României. 
Aceasta poate fi atinsă prin exploatarea eficientă a resurselor naturale de care România dispune, precum rezervele de 
hidrocarburi din Marea Neagră, dar şi din surse alternative de energie, toate cu respectarea celor mai înalte standarde 
de protecţia mediului. Fie că vorbim de proiecte cum ar fi construirea unui nou grup energetic de 500 MW la 
Rovinari (investiţie a companiei China Huadian Engineering în valoare de 1 miliard de dolari) sau de finalizarea 
grupurilor 3 şi 4 din cadrul Centralei Nucleare de la Cernavodă (proiecte de peste 1 miliard), România are nevoie de 
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independenţă energetică pentru o dezvoltare economică solidă şi pentru a face faţă provocărilor contextului geografic 
şi geo-politic în care se află (ex: diminuarea livrării de gaze cu anumite procente de către Gazprom în fiecare dintre 
ultimele luni). 

România poate fi un lider regional în energie, asigurându-şi creşterea independenţei şi securităţii 
energetice. În a doua jumătate a anului 2019, ţara noastră are perspectiva strategică de a deveni a doua ţară din 
Uniunea Europeană, după Danemarca, care este independentă energetic, adică produce mai multe resurse energetice 
decât consumă. Schimbarea va fi generată de descoperirile din Marea Neagră. Datorită acestei noi situaţii, România 
va avea posibilitatea de a juca un rol de furnizor de energie pentru vecinii săi, în special pentru Republica Moldova. 
Acest lucru va trebui coroborat cu încercarea de a atrage investitori care să investească în noi facilităţi de procesare 
industrială a gazului natural în aşa fel încât să se creeze noi locuri de muncă iar descoperirile recente de gaz natural 
să creeze efectul multiplicator important pentru întreaga economie. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Energia este un domeniu în care România trebuie să joace un rol mai activ la nivel european. Trebuie să 

fim mândri de trecutul, prezentul şi perspectivele noastre de viitor. Am fost prima ţară din lume cu o producţie de 
ţiţei înregistrată oficial în statisticile internaţionale: în anul 1857, producţia oficială a României se ridica la 275 de 
tone. Astăzi, suntem ţara cu cel mai echilibrat mix energetic european şi singura care are şanse reale de a deveni 
independentă energetic. Ne putem uita în ochii oricui cu mândrie şi demnitate în acest domeniu.  

Este nevoie să ne susţinem cu mai mult curaj ideile şi viziunile, contribuind la crearea unei Uniuni 
Europene capabilă să aibă o politică energetică comună precum şi o abordare cu o singură voce a dialogului cu 
partenerii săi externi! România, această Grădină a Maicii Domnului cum îmi place să o numesc, a fost înzestrată de 
Dumnezeu cu tot ce îi trebuie din punct de vedre al resurselor. Depinde de noi să ştim să le valorificăm pentru a 
dezvolta imensul potenţial care ne reprezintă în Europa şi în lume. 

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Ana Birchall  

 
***  

                                                           
Susţinerea cinematografiei româneşti 

 
 

În declaraţia politică de astăzi vreau să vă vorbesc despre oportunitatea de a susţine un domeniu care a 
continuat să facă cinste României în ultimul timp: cinematografia. Noul val de cineaşti şi-a dovedit talentul şi 
valoarea prin premiile obţinute la diferitele festivaluri internaţionale, premii ce vin să arate că şcoala românească de 
cinematografie are o valoare recunoscută peste tot în lume. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Filmul românesc, cale importantă de promovare culturală a României, nu are graniţe. Succesul lui a devenit 

o carte de vizită ce poartă cu mândrie numele României pe plan internaţional. Puşi parcă în faţa unei dileme – banii 
sau gloria –, cineaştii români se întorc în ţară cu numeroase premii. După anul 2000 toată lumea a început să 
vorbească despre „noul val” de cinematografie românească. 

Cinematografia românească are din ce în ce mai multă vizibilitate pe ecranele europene.  Noul val de 
cineaşti români (Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Radu Muntean, Alexandru Solomon etc.) au deja un statut 
bine conturat, atât în rândul publicului, cât şi în lumea festivalurilor. La cea de-a 65-a ediţie a galei Festivalului 
Internaţional de Film de la Berlin, tânărul regizor român Radu Jude a primit premiul Ursul de Argint pentru cea mai 
bună regie, pentru filmul "Aferim!", consacrând încă o dată succesul filmului românesc contemporan. 

Cu toate că România nu are o industrie a cinematografiei, regizorii „reuşesc să câştige, uşor şi sigur, 
respectul lumii întregi”, aşa cum precizează regizorul român Călin Petre Netzer  câştigător al „Ursului de Aur“. 
Filmul românesc a devenit unul dintre principalele branduri de ţară. Românii au reuşit să cucerească cinematografia 
mondială cu un alt tip de poveste, cu o viziune fresh şi cu o nouă abordare, ceea ce a dus la naşterea fenomenului, 
numit de critica internaţională «noul val». Fiecare succes al filmului românesc nu a făcut altceva decât să îi stimuleze 
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pe ceilalţi regizori, iar concurenţa care s-a creat între cineaşti a fost benefică şi binevenită pentru industria 
cinematografică din România. 

Este nevoie însă de mai mult. Trebuie ca şi politicul să vină în sprijinul acestui fenomen care aduce 
mândrie şi prestigiu României. Avem la îndemână exemplul altor state din Uniunea Europeană care au reuşit prin 
măsuri coerente să-şi revitalizeze industria cinematografică. Spre exemplu, în Franţa este o lege care se numeşte 
«fondul de susţinere», prin care, din banii plătiţi pe un bilet de cinema, 18% din costul acestuia merge la ajutorul 
filmului francez.  

Cred că este nevoie de astfel de măsuri pentru ca succesul de care se bucură astăzi cineaştii români din noul 
val să nu rămână conjunctural şi episodic. De altfel, reprezentanţii de succes ai filmului românesc din ultimii ani au 
schiţat câteva iniţiative absolut necesare pentru sprijinul celei de a şaptea arte în România. Pe primul loc figurează 
restructurarea politicii CNC-ului, căruia cineaştii îi reproşează o anumită inerţie şi faptul că se preocupă mai mult să 
respecte cerinţele formale prevăzute în legislaţie, decât să aibă o viziune asupra dezvoltării cinematografiei române. 
O altă problemă ridicată se referă şi la puţinătatea sălilor de cinema, considerând că cifra 100 ar trebui să constituie 
un obiectiv minimal pe termen scurt.  

Următoarea prioritate o constituie acordarea de facilităţi fiscale pentru activităţile de producţie, distribuţie 
şi difuzare de filme. Programele de educaţie vizuală, implicarea televiziunilor în sprijinirea peliculelor autohtone, 
necesitatea unor măsuri anti-piraterie şi a altora pentru stimularea producţiei de film străin în România, dar şi a unor 
fonduri pentru promovare şi training, regionale şi de dezvoltare – figurează şi ele pe lista de priorităţi a cineaştilor. 
Nu în ultimul rând, acordarea unor facilităţi fiscale pentru ca România, o ţară atât de frumoasă, să devină destinaţia 
căutată de marile case de producţie internaţională în parteneriat cu casele autohtone de producţie.  

Aceste măsuri, stimate colege şi stimaţi colegi, sunt absolut necesare pentru sprijinirea fenomenului 
cinematografic în România pentru că există un potenţial de dezvoltare economică importantă în domeniu, iar drumul 
deschis de premiile obţinute de tinerii regizori trebuie continuat. 

Industria românească are ca atuuri o infrastructură foarte performantă (comparabilă cu cea din Germania 
sau Franţa), locaţii pentru turnaj accesibile şi foarte diversificate şi o gamă largă de profesionişti bine pregătiţi. 
Actorii români au talentul de a însufleţi cele mai diverse roluri şi personaje, iar prin cinematografie ei spun poveştile 
noastre ale tuturor, ale României, şi le aduc în faţa spectatorilor din toată lumea. Numeroasele premii pe care le-au 
primit actorii noştri tineri confirmă valoarea şi capacitatea şcolii româneşti de actorie de a da în continuare nume mari 
de actori, după maeştrii inconfundabili din lumea teatrului. În schimb, industria noastră de film suferă de lipsa unui 
climat fiscal atractiv, aşa cum există în majoritatea statelor europene, inclusiv est-europene (Cehia, Ungaria), care să 
încurajeze investiţiile străine în acest domeniu. 

Este de datoria noastră să asigurăm viitorul unui domeniu de succes pentru România care aduce un plus de 
imagine şi de prestigiu, de vizibilitate şi admiraţie pentru filmul autohton.  Talentul cineaştilor români trebuie 
sprijinit pentru ca succesul reputat în festivalurile internaţionale să nu rămână singular. 

Vă mulţumesc 
Deputat 

Ana Birchall  
 

***  
 

Prezumţia de corupţie le taie funcţionarilor publici pofta de muncă! 
 

Lupta anticorupţie, mai ales în forma ei telejuridică, răspunde aşteptărilor justificate ale milioanelor de 
români corecţi, harnici şi cu principii morale solide. Norma etică tradusă popular ”ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!” 
poate avea efecte pozitive sociale pe termen lung, dacă şantajul, mita, ciubucul, zeciuiala ori comisionarea, traficul de 
influenţă ori schema de relaţii de tip mafiot vor fi blocate şi prin efectul simţului civic, al dreptului cetăţenesc limitate 
de verbe recurente : a şti, a cere, a respecta. 

 Teoretic, deoarece, în practica de zi cu zi, lucrurile au luat o întorsătură cu efecte greu de cuantificat.  
Mulţi dintre funcţionari, angajaţi ai sistemului public, au ales varianta comodă, neangajantă, de a nu mai face 

mare lucru, de preferinţă nimic. Altă normă, trecută peste bariera lui decembrie 1989, le scuză inerţia prin aceea că 
mimarea apartenenţei la un sistem le garantează supravieţuirea. Eroarea de atitudine are explicaţii socio-psihologice. 
Angajaţii din sistemul public sunt expuşi tentaţiilor, una dintre ele, cancerul vieţii publice din România ultimelor 
decenii, fiind ”stimulentul”, oricare ar fi valoarea sau gestul. Fără să fie astfel motivaţi, unii angajaţi publici aleg să 
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nu facă nimic pentru cetăţean ori să mimeze eficienţa. Supervizorul, şeful de orice calibru- de la deconcentrată până 
la nivel ministerial-, are şi mai mari probleme de ”conştiinţă”, de la a fi luat de fraier că-şi face datoria până la risca 
să fie antrenat în sistemul centrifugal al corupţiei.   

De aici până la disoluţia sistemului public instituţional nu mai este decât un pas. Aruncând vina asupra 
cercetărilor DNA, procurori, SRI-isti ori DIICOT-i, mulţi dintre managerii sistemului public, din absolut toate 
domeniile, au intrat într-o lungă hibernare. 

Asistăm la un blocaj instituţional, prin lipsa deciziei, motivată cu declaraţii gen "mi-e frica, nu-mi asum". 
Aceşti oameni, ajunşi în funcţie prin concurs ori ca dovadă a profesionalismului cunoscut la partid, ar trebui 

să renunţe la a-şi ascunde frica de corupţie sub generica titulatură de director general, inspector şef sau şef de 
departament în ministerul X şi să lase loc celor care îşi asumă actul decizional şi colaborarea inter-instituţională.  

A nu participa, a nu-ţi face datoria, a nu aplica politici şi strategii ale sistemului reprezintă, în esenţă, dovada 
unui act grav de corupţie, ad litteram prins în Dicţionarul Explicativ al limbii române: CORÚPT adj. 1. decăzut, 
depravat, desfrânat, destrăbălat, dezmăţat, imoral, neruşinat, pervertit, stricat, vicios, (livr.) libertin, (rar) deşănţat, 
(pop. şi fam.) parşiv, (pop.) deşucheat, (înv. şi reg.) ruşinat, (reg.) şucheat, teşmenit, (înv.) aselghicesc, demoralizat, 
spurcat, (fig.) putred. (Om ~.) 2. deformat, stricat.  

Asanarea vieţii publice trebuie făcută şi prin schimbarea fizică a celor care, din inerţie, frică ori comoditate, 
parazitează sistemul. Cine se teme de corupţie, lupta împotriva ei ori efectele publice ale acestui război declarat 
împotriva prădătorilor ţării trebuie să elibereze sistemul de ”paraziţi”. 

 

Deputat  
Liviu Harbuz 

 
*** 

Si vis pacem, para bellum 

 
”Dacă vrei pace, pregăteşte-te pentru război”, credeau strămoşii noştri latini, după Publius Flavius Vegetius 

Renatus, în lucrarea ”De Re Militari”, vol. III. Expresia, de mare actualitate, trebuie interpretată în varianta modernă, 
a politicilor externe de nivel intercontinental: o societate puternică este puţin probabil să fie atacată de către duşmani.  

Problema conflictului din Ucraina are cel puţin două soluţii internaţionale, vizibile mai ales după negocierile 
de la Minsk: una europeană, de aplicare a măsurilor economice de natură a descuraja Rusia să-şi continue strategia de 
dominare şi intimidare în zonă-cu consecinţe foarte grave, mari pierderi umane, materiale şi de relaţionare-şi varianta 
americană, de creştere a gradului de apărare prin înarmarea statelor vecine. În timp ce calea dialogului, a diplomaţiei 
şi negocierilor cu liderii marilor puteri occidentale încă mai lasă loc schimbului de focuri, a recrudescenţei 
naţionalismului din zona de conflict, o cursă a înarmării nu poate avea, fatalmente, decât un final previzibil, dramatic 
şi cu mari pierderi umane, aşa cum au lăsat cicatrice istorice conflictele din ultimii 200 de ani în care ruşii au fost 
stimulaţi, izolaţi ori... aliaţi.  

Efectele negative s-au făcut simţite zeci de ani, mai puţin pe continentul de pe care unchiul Sam a dat un 
mesaj consecvent, de intoleranţă la ameninţări armate, la şantaj economic ori încercări dictatoriale. De peste ocean, 
aparent simplu şi fără consecinţe umane dramatice, dar bietele ţări mici, europene, au plătit greu tribut de sânge, şi nu 
numai.  

Apelul la raţiune, înţelepciune, dialog şi diplomaţie nu poate fi decât traducerea sintagmei latine, convertită 
în termeni moderni, de început de mileniu III - pacea este rezultanta unui război pe care fiecare stat îl duce în termeni 
economici, cu factorii de mediu, cu propriile surse şi resurse pentru bunăstarea şi fericirea cetăţenilor săi. Pacea 
socială are la temelie, în mod obligatoriu, pace economică, cooperare şi întrajutorare, de aceea o Europă unită, 
prosperă, cu libertăţi cetăţeneşi garantate pentru toţi cetăţenii săi este puternică, intangibilă în faţa unor provocări de 
tip imperial, vetust. 

 Nu cursa înarmărilor, nu escaladarea conflictelor şi stimularea sentimentului naţionalist vor rezolva 
problemele la graniţa dintre est şi vest, dintre Europa - unită de norme şi legi dedicate cetăţeanului, prosperităţii şi 
progresului- şi grupuri de interese cu pretenţii statale.  

A cunoaşte şi cerceta istoria, a respecta parcursul istoric al unor civilizaţii, entităţi statale sau naţiuni nu este 
acelaşi lucru cu a reconsidera graniţe după cum fenomenele istorice au dictat de-a lungul vremii. Nu pot fi puse la 
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îndoială graniţe, tratate ori acorduri istorice doar pentru că unora li se pare mai dulce ca mierea petrolul, gazele sau 
grânele din ţara vecină, până mai ieri prietenă.  

Este un nonsens ca într-o lume a liberei circulaţii, a multiculturalismului, multietnicului şi plurireligiilor să 
mai fie clamate specificităţi de pe vremea lui Petru cel Mare, mai european decât mulţi dintre urmaşii lui 
contemporani nouă. 

Situaţia conflictuală din Ucraina este periculoasă pentru România, dar asta nu ne afectează pragmatismul, 
spiritul european şi calitatea discursului public, fie el în relaţiile diplomatice cu prietenii din marea Europă, fie cu 
marele prieten de peste ocean, aliat NATO. Membri ai UE si NATO,  folosim strategii cunoscute de 2000 de ani: si 
vis pacem... 

caseta: Un studiu sociologic arată că Germania este cea mai îndrăgită dintre ţări. Indicatorul care măsoară 
sentimentele românilor faţă de alte ţări arată menţinerea unui nivel foarte ridicat de simpatie faţă de statele 
occidentale. Astfel, comparativ cu măsurătoarea realizată în urmă cu o jumătate de an, Germania se menţine pe locul 
întâi în topul ţărilor faţă de care românii declară sentimente mai degrabă pozitive (87,3% din respondenţi, faţă de 
84,3%, în iulie 2014). Alegerile prezidenţiale câştigate de Klaus Iohannis au influenţat, probabil, tendinţa de creştere 
a simpatiei faţă de Germania. Pe locul al doilea se menţine Marea Britanie (84,7% din români manifestă sentimente 
pozitive), urmată de Spania (83,3% din respondenţi) şi Italia (82,1% din cei chestionaţi). Practic, poziţia primelor 
patru ţări rămâne neschimbată comparativ cu măsurătoarea din iulie 2014. Pe locul al cincilea urcă Statele Unite ale 
Americii (80,8% din români declară sentimente mai degrabă pozitive), urmate de Franţa (80,3%), care încheie topul 
ţărilor la care peste 80% din respondenţi se raportează în mod favorabil. Peste 70% din români nutresc sentimente 
mai degrabă pozitive faţă de Olanda (79,8%), Belgia (75,8%) şi Japonia (73,1%). Rusia, agreată doar de un român 
din patru Peste 60% din cei chestionaţi manifestă sentimente mai degrabă pozitive faţă de Grecia (67,8%) şi 
Republica Moldova (67,7%). Cum era de aşteptat, Republica Moldova rămâne ţara vecină faţă de care românii se 
simt mai apropiaţi. Peste 50% din români au sentimente mai degrabă pozitive faţă de China (58,4%), Serbia (54,2%), 
Bulgaria (54,1%), Israel (53,1%) şi Turcia (52,3%). Prelungirea conflictului din Ucraina pare a avea consecinţe 
negative în ceea ce priveşte simpatia românilor atât faţă de ţara vecină (41% declară sentimente mai degrabă 
favorabile, faţă de 45,2% - în iulie 2014), dar mai ales faţă de Rusia (25,4% declară sentimente mai degrabă 
favorabile, faţă de 37% - în iulie 2014). 

 

Deputat  
Liviu Harbuz 

 
*** 

Întreprinderile mici şi mijlocii şi  
strategia europa 2020 

 
Este esenţial ca interesele şi circumstanţele specifice ale IMM-urilor să fie luate în considerare în elaborarea 

tuturor politicilor şi programelor de finanţare ale Uniunii. Viitorul cadru financiar va fi conceput astfel încât să 
faciliteze participarea întreprinderilor mici la programele de finanţare, prin simplificarea normelor, prin reducerea 
costurilor de participare, prin accelerarea procedurilor de atribuire şi prin punerea la dispoziţie a unui „ghişeu unic” 
pentru a veni în ajutorul beneficiarilor de fonduri ale Uniunii. 

Datorită importanţei sale pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri pentru IMM-uri este menţionată în şase dintre cele şapte iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020: O 
politică industrială pentru era globalizării, O Uniune a inovării, Tineretul în mişcare, O agendă digitală pentru 
Europa, O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, O agendă pentru noi competenţe şi locuri de 
muncă. De o importanţă deosebită pentru noul program este iniţiativa emblematică „O politică industrială pentru era 
globalizării”, care a conturat o nouă abordare strategică, menită să stimuleze competitivitatea europeană, precum şi 
înfiinţarea şi creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii şi promovarea unei culturi antreprenoriale. 

Noul program propus va oferi, de asemenea, un instrument care poate servi şi altor obiective de politică. 
Reţeaua întreprinderilor europene va oferi mijloacele pentru stabilirea de legături cu alte programe şi iniţiative, în 
ceea ce priveşte difuzarea descendentă a informaţiilor, promovându-le, precum şi o colectare ascendentă a feedback-
urilor de la părţile interesate. Ea va continua să furnizeze informaţii, sfaturi şi sprijin IMM-urilor în ceea ce priveşte 
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programele de mediu şi respectarea reglementărilor. Sinergiile cu alte programe vor fi sporite la maximum. 
Activităţile de garantare propuse în noul program vor funcţiona alături de activităţile de garantare finanţate în baza 
fondurilor structurale ale Uniunii şi a instrumentului de microfinanţare Progress. 

Instrumentele de capital de risc vor veni în completarea celor prevăzute în cadrul Orizont 2020 – noul program-
cadru pentru cercetare şi inovare. Programul va evita, de asemenea, suprapunerile cu alte programe, în special în 
domeniul promovării spiritului antreprenorial şi în domeniul competenţelor antreprenoriale. O atenţie deosebită va fi 
acordată şi complementarităţii noului program cu instrumentul de parteneriat propus.  

Va fi esenţial ca acţiunea externă a Uniunii să fie complementară dimensiunii externe a agendei interne de 
asigurare a unei dezvoltări durabile şi a locurilor de muncă în Europa. 
 

Deputat  
Radu Babuş  

 
*** 

 
Se acordă prezumţia de nevinovăţie şi în România? 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Nu doresc să vă solicit a-i considera ''nevinovaţi până la proba contrarie'' pe cei care, din zori şi până-n seară, 
fac obiectul dezbaterilor televizate, ci vreau să vă aduc în atenţie faptul că acest drept al fiecăruia dintre noi este 
deseori neglijat.  
 Este de notorietate faptul că percheziţiile, arestările şi demersurile de urmărire penală, din această perioadă, 
ce vizează personalităţi publice, fac deliciul presei, însă faptul că există surse care pun la dispoziţia jurnaliştilor 
informaţii nepublice dintr-un dosar aflat în etapa de instrumentare ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru noi, 
forul legislativ. 
 Din punctul meu de vedere, rolul incontestabil al presei în societate este, într-adevar, acela de a ţine publicul 
la curent cu evenimentele ce ţin de natura politică, economică, socială, ş.a.m.d., iar exercitarea dreptului la liberă 
exprimare este, întocmai, garantul democraţiei. Reversul medaliei este acela că dezvaluirea detaliilor ce ţin de sfera 
privată a vieţii individului va genera un impact negativ în viaţa acestuia, dar acest detaliu, deseori ignorat de etica 
jurnalistică, nu este subiectul central de astăzi. 
 Ceea ce face, însă, obiectul acestei alocuţiuni este relaţia dintre sistemul judiciar şi mass-media, mai exact 
acţiunea de divulgare, fără drept, a unor probe dintr-un dosar penal în curs de cercetare, cât şi a informaţiilor ce ţin de 
modul prin care alte probe vor fi obţinute sau administrate. Autorii acestor fapte nu numai că săvârşesc o îngrădire a 
înfăptuirii justiţiei, ci şi lezeaza dreptul la viaţă privată a individului şi cauzează pierderea credibilităţii în spatiul 
public a acestuia. Ori, conform Constituţiei, dreptul la liberă exprimare este inviolabil, în timp ce art.26 arată că 
''autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată''.  
 Vehicularea intensă în presă a numelui persoanei cercetate şi atingerea adusă imaginii acesteia sunt fapte ce îi 
vor preceda reputaţia, chiar şi în cazul în care persoana vizată este declarată a fi nevinovată sau anumite afirmaţii 
publice sunt ulterior dovedite ca având caracter nereal. 
 Conflictul acesta dintre secretizare şi dreptul la liberă exprimare este unul ce a făcut obiectul numeroaselor 
dezbateri la nivel naţional şi internaţional. Dacă majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene au adoptat legi 
pentru a evita tulburarea publică şi lezarea dreptului la viaţă privată a personalităţilor publice anchetate, România nu 
a reuşit să armonizeze aceste practici pentru a-şi proteja cetăţenii. În continuare respectul vieţii private şi al demnităţii 
sunt la cote reduse, iar pentru prejudiciile de imagine aduse, nimeni nu este considerat responsabil.  
 Cadrul legal pentru ca aceste situaţii să fie evitate exista deja, iar cea mai indicată modalitate pentru 
respectarea drepturilor părţilor implicate, fără a ingrădi libertatea presei, dreptul de exprimare şi cel de informare, dar 
şi tăinuirea informaţiilor personale ale cetăţenilor vizaţi, este prin responsabilizarea temeinică a jurnaliştilor şi a celor 
care infăptuiesc actul de justiţie.  
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De asemenea, un pas înainte în această direcţie ar fi şi prin acordarea prezumţiei de nevinovăţie oricărui 

individ.  
 

Deputat 
Ovidiu-Cristian Iane 

 
*** 

 
Piaţa muncii şi tinerii din România 

  
Stimaţi colegi, 

 Un recent studiu Eurostat ne plasează pe locuri fruntaşe la şomajul în rândul tinerilor.  În septembrie 2014, 
şomajul în rândul populaţiei active de până în 25 de ani era de 23,3%. De asemenea, 17,2% dintre românii cu vârste 
între 15 şi 24 de ani nici nu învaţă, nici nu lucrează (oficial), ceea ce ne plasează pe locul al şaptelea în UE la 
procentul tinerilor fără nicio ocupaţie. 
 Un argument tot mai des enunţat de angajatori este faptul că tinerii sunt total nepregătiţi în şcoală pentru 
realitatea unui loc de muncă. Lipsesc cu desăvârşire din bagajul acestora stagiile de practică şi un minim contact cu 
piaţa muncii înainte de momentul angajării la primul loc de muncă. 
 Încurajam şi cu altă ocazie, de aici, din Parlament, revenirea la şcolile de meserii, însă nu trebuie să ne 
rezumăm doar la acestea, ci să înţelegem că, în general, învăţământul din România care suferă la capitolul practică şi 
abundă în materii teoretice. Reforma pe care noi şi copiii noştri o trăim de atâţia ani trebuie să aibă pe lista 
priorităţilor în primul rând acest lucru – corelarea cu cererea de pe piaţă. 
 Suferim mult la acest capitol şi faptul că an de an avem absolvenţi cu diplomă care nu sunt angajaţi nicăieri 
constituie un semnal de alarmă serios. Consilierii profesionali nu există în şcoli, dar şi dacă ar fi, pregătirea teoretică 
a copiilor noştri trebuie să fie dublată de sporirea activităţii practice, de parteneriate cu firme şi instituţii în care elevii 
şi studenţii să aibă acces pentru perioade de internship, de contactul direct cu angajatorii care le vor citi în viitor CV-
urile şi vor avea pretenţii mari de la ei. 
 Pe de altă parte, tinerii se plâng de angajatorii care le cer experienţă. Ecuaţia aceasta se rezolvă simplu prin 
faptul că perioada de practică din anii de studiu reprezintă acumulare de experienţă şi-i asigură viitorului angajat 
înţelegerea modului în care trebuie să se raporteze la firma sau instituţia care îl angajează – criteriile de selecţie, 
pretenţiile şi aşteptările angajatorului. 
 Sunt convins că tocmai nemulţumirea aceasta crescândă a angajatorilor va determina adevărata schimbare de 
abordare în educaţia din România şi vreau să cred că acest lucru se va întâmpla cât mai curând. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
PNL se reformează şi nu prea 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Mulţi dintre noi am fost bulversaţi la aflarea veştii că PNL, de la acea vreme, se înfrăţeşte cu vechiul PDL. 
Motivul care ne împiedica să vedem ceea ce este evident, era acela că PNL a condus o aprigă luptă împotriva politicii 
de minciună şi dezinformare practicată de democrat-liberali. Insă, de la comasarea celor două partide, iată că şi-au 
descoperit şi punctele forte comune: aptitudinea de a însăila populisme şi demagogii.  
 Ceea ce m-a determinat să fac aceste afirmaţii este faptul că de la formarea acestui nou PNL, membrii celor 
două partide au declarat în numeroase rânduri că partidul lor va promova o ''politică reformată'', au garantat poporului 
român că vor fi izvorul onestităţii şi verticalităţii şi când au fost puşi în faţa faptului împlinit: ''Oops, they did it 
again!''  
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 Stimabila doamnă Gorghiu, totodată copreşedintele marelui PNL, a ţinut discursuri înflăcărate în care a 
vorbit despre principiile naţional-liberale şi despre importanţa ca fiecare parlamentar să aibă aceeaşi poziţie atunci 
când este vorba despre un caz sau altul, în caz contrar o eventuală opoziţie ar însemna "o mie de paşi înapoi în toată 
reforma şi în tot ceea ce înseamnă lupta anticorupţie".  
 Discursurile de acest fel sunt nobile şi bine intenţionate, ne dorim să credem că vreţi ca justiţia să prevaleze, 
însă atunci când la o scurtă perioadă vă încălcaţi cuvântul dat, vă pierdeţi credibilitatea, stimaţi colegi membri ai 
PNL. În noul statut de partid s-a anunţat cu surle şi trâmbiţe faptul că vor fi sancţionaţi aceia dintre voi care vor avea 
probleme cu justiţia, şi mai mult, ne-aţi spus nouă, tuturor, că veţi vota orice cerere de încuviinţare a urmării penale 
indiferent de cazul solicitat. În această situaţie sunt înclinat să cred că aţi minţit, având în vedere votul acordat 
colegului dumneavoastră, Varujan Vosganian, a cărui cerere de încuviinţare a urmării penale i-a fost respinsă!  
 Aţi votat ''NU'' pentru reformă şi ''NU'' pentru lupta anticorupţie.  
  Neconcordanţa aceasta între mesajul transmis electoratului şi acţiunile naţional-liberalilor nu fac decât să 
adâncească neîncrederea oamenilor în clasa politică. Şi dacă până acum au fost mustraţi de către preşedintele pe care 
l-au promovat în funcţie, urmează şi judecata poporului.  

Doamnă deputat, Alina Gorghiu, nimic nu se şterge cu buretele. ''Apa trece, pietrele rămân!'' 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

Harababura de dreapta 
 
           Doamnelor şi Domnilor parlamentari, 
 

observ că, de la începutul sesiunii, colegii din opoziţie par a fi animaţi de entuziasmul schimbărilor cu orice 
preţ. Însufleţiţi de un fior primăvăratic, domnii şi doamnele din opoziţie nu îşi propun decât harababura - 
parlamentară şi, dacă se poate, şi guvernamentală. Pentru domniile lor nu contează că în aceste momente ieşim cu 
greu din arcanele unui regim convulsiv. De altfel, mulţi dintre dumnealor au fost coriseii acestui regim. Au participat 
- tot cu entuziasm - la conceperea şi susţinerea programului de pauperizare a poporului român. Acum s-au regrupat, 
anihilând prin fagocitare, numele şi renumele unui respectabil şi vechi partid istoric. 

Ar fi, poate, util să reamintim opoziţiei că, în noiembrie 2014, au avut loc alegeri prezidenţiale nu legislative. A 
fost ales un Preşedinte al republicii care, în treacăt fie spus, a afirmat apăsat că îşi doreşte - şi îl citez - "mai puţin 
spectacol, mai puţină gălăgie, mai multă sobrietate, mai multă seriozitate" - închei citatul. 

Aşadar, în noiembrie 2014, nu s-a schimbat procentajul reprezentării în Parlament. Legislativele vor avea loc 
abia în 2016 şi este rizibilă precipitarea cu care opoziţia vrea să se plaseze în siajul comod şi propice al noului 
Preşedinte pentru a schimba majorităţile din Parlament şi de a dărâma Guvernul. 

Dacă îmi aduc aminte - şi îmi aduc aminte, pentru că nu a trecut mult timp de atunci - opoziţia exclama 
oripilată că nu trebuie concentrată Puterea de o singură parte a eşichierului politic şi că nu trebuie cu niciun preţ ca 
Parlamentul, Preşedinţia şi guvernul să nu fie dominate de stânga. 

S-a răzgândit opoziţia? 
Vreau să pun o întrebare care nu este numai a mea ci şi a tuturor ieşenilor pe care îi reprezint şi care ar dori să 

ştie de ce ar fi mai bine cu dreapta în frunte? De ce cu dreapta peste tot? 
  

Deputat 
Cristina Nichita 

 
*** 

 
Monitorizarea copiilor care nu merg la şcoală 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În ţara noastră fenomenul migraţiei muncii nu a produs efecte doar în plan economic ci şi în plan social şi 

educaţional. Mii de copiii au rămas în ţară în grija bunicilor, a familiei sau a educatorilor, în lipsa părinţilor care au 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2015  
săptămâna   16– 20 februarie 2015  

 

 

23

plecat la muncă în străinătate. Aceşti copii sunt astăzi responsabilitatea statului, cu atât mai mult cu cât ei reprezintă 
generaţia următoare. Din cauza mobilităţii familiilor în Uniunea Europeană, mulţi copii trebuie astăzi monitorizaţi de 
către organele statului, de instituţiile ce apără drepturile copiilor. Adevărata provocare vine atunci când se pune 
problema monitorizării copiilor care nu vin la şcoală, care nu au părinţi în România şi pe care autorităţile nu îi pot 
vedea. Copiii din afara sistemului de învăţământ, adesea din mediul rural, adesea de vârste prea mici, sub şapte ani au 
drepturi la fel ca oricare alt copil. Însă drepturile acestora se pierd undeva în sistem, atât timp cât reprezentanţii lor 
legali sunt prea puţin interesaţi de aceştia.  

Aici intervine rolul statului, şi cred eu, al societăţii civile. Acolo unde nu există un interes pentru dezvoltarea 
copilului, primarul, preotul, asistentul social, devine vocea acelui copil. Salut iniţiativa UNICEF de a lansa un 
program-pilot destinat acestor copii, în 45 de comune din ţară. Programul-pilot care se va desfăşura în judeţul Bacău 
va dezvolta servicii de protecţie socială, în cooperare cu autorităţile statului, centrale şi locale, pentru a preveni 
abandonul şcolar în rândul copiilor ce provin din mediul rural, din familii defavorizate.  

Cred cu tărie în rolul fiecăruia în societate, că avem menirea să ajutăm mai mult chiar decât ni se pare că putem 
ajuta. Autorităţile locale şi centrale pot face tot ce le permite cadrul legal şi bugetul, de multe ori prea mic pentru 
servicii sociale. Însă, noi, ca cetăţeni şi lideri ai comunităţilor pe care le reprezentăm în Parlamentul României putem 
face mai mult, îi putem îndemna şi educa pe cei din jurul nostru să deschidă ochii şi să acţioneze acolo unde este 
nevoie de ajutorul lor.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

Birocraţie sau creşterea animalelor? 
 

Stimaţi colegi, 
Suntem în plin dialog, ca să nu spun conflict, între asociaţiile crescătorilor de ovine şi reprezentanţii 

Ministerului Agriculturii, declanşat de noile prevederi privind acordarea sprijinului financiar de peste 5.000 euro. 
Concret, potrivit MADR, toate schemele de sprijin financiar direct vor fi acordate, începând cu anul în 

curs, doar fermierilor activi. Aceştia sunt persoane fizice sau juridice, care pot dovedi dreptul legal de a utiliza 
exploataţia şi care desfăşoară, în cadrul exploataţiei lor, o activitate agricolă - cultivă terenul şi cresc animale, menţin 
suprafaţa agricolă în condiţii adecvate pentru păşunat sau cultivare, sau efectuează activităţi minime pe suprafeţele 
agricole menţinute într-o stare adecvată de păşunat sau cultivare. Fermierii care în anul anterior de plată au primit 
plăţi directe mai mici de 5.000 de euro sunt consideraţi fermieri activi (art.9.4, Reg. 1307/2013). 

 Fermierii care primesc subvenţii peste 5.000 de euro trebuie să se înregistreze sub o formă juridică, 
cel puţin ca persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (ÎI), sau întreprindere familială (ÎF). 

 Crescătorii de ovine nu sunt de acord să se transforme în persoane juridice pentru a beneficia de subvenţii 
în perioada 2015 - 2020, fiind deja fiscalizaţi şi plătindu-şi impozitul pe norma de venit. Argumentul acestora este 
acela că îşi achită toate dările către stat şi înregistrarea ca formă juridică implică multă birocraţie şi costuri 
suplimentare. 

Aşadar, crescătorii de oi vor fi nevoiţi să piardă timp preţios cu formularele de tot felul şi să se deplaseze 
lunar la administraţiile financiare, depunând documente sau completând diverse declaraţii, în loc să facă ceea ce ştiu 
de generaţii întregi – să crească animale! Ne dorim ca aceştia să devină nişte funcţionari sau să investească timpul şi 
banii în creşterea animalelor şi în sănătatea noastră, implicit, prin furnizarea pe piaţă a unor produse de calitate? 

Nemulţumirea acestora faţă de noile reguli este justificată pe deplin şi apreciez că este în interesul lor şi al 
nostru, în general, să nu le complicăm inutil activitatea, cu atât mai mult cu cât îşi achită datoriile la stat şi au 
funcţionat foarte bine până acum, fără a fi nevoiţi să-şi schimbe statutul. 

Un argument în plus îl constituie şi faptul că schimbarea aceasta atrage o serie de alte modificări pe care 
crescătorii de animale vor fi nevoiţi să le facă, de exemplu solicitarea păşunilor în exploatare pentru un beneficiar 
nou – persoana fizică devenind persoană juridică. 

 În aceste condiţii, mă întreb şi întreb şi Ministerul Agriculturii, ce se va întâmpla cu acei crescători 
de ovine care nu vor să se transforme în persoane juridice şi dacă vor putea beneficia în continuare de subvenţii? 
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 Vă mulţumesc! 

 
Deputat  

Ion Bălan 
 

*** 
 

Anul 2015 
 

 
Stimaţi colegi, la propunerea organizaţiilor ştiinţifice din toată lumea printre care şi SPIE (Societatea 

Internaţională pentru Optică şi Fotonică - Society of Photographic Instrumentation Engineers),  Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite a proclamat 2015-  Anul Internaţional al Luminii. Acesta este atât un proiect educaţional 
interdisciplinar, cât şi un proiect de comunicare a ştiinţei în care s-au implicat peste 100 de parteneri din mai mult de 
85 de ţări. La proclamarea unui An Internaţional axat pe tema ştiinţei luminii şi aplicaţiilor sale, Organizaţia 
Naţiunilor Unite a recunoscut importanţa creşterii gradului de conştientizare la nivel mondial a modului în care 
tehnologiile pe baza de lumină promovează dezvoltarea durabilă şi oferă soluţii la provocările globale din domeniul 
energiei, educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. Acest An Internaţional va reuni diverse instituţii, inclusiv UNESCO, 
societăţi şi uniuni ştiinţifice, instituţii educaţionale şi de cercetare, platforme tehnologice, organizaţii non-profit şi 
parteneri din sectorul privat pentru a celebra semnificaţia luminii şi aplicaţiile sale pe toată durata anului 2015.  

Lumina are un rol vital în viaţa noastră de zi cu zi, fiind o disciplină imperativă a ştiinţei în secolul 21. Ea a 
revoluţionat medicina, a făcut posibilă comunicarea pe plan internaţional cu ajutorul internetului şi continuă să fie 
liantul care uneşte aspectele culturale, economice şi politice ale societatii globale. Timp de secole, lumina a depăşit 
orice graniţe, inclusiv pe cele geografice, de sex, cultură, vârstă, fiind un subiect cu potenţial imens de motivare a 
educaţiei. Este foarte important că minţile tinere strălucite să continue să fie atrase de optică şi fotonică, în scopul 
asigurării următoarei generaţii de ingineri şi inovatori în acest domeniu. 

Stimaţi colegi, în anul 2015, omenirea celebrează o serie de momente de marcă din istoria ştiinţei: lucrările 
de optică ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-lea), noţiunea de lumină ca undă propusă de Fresnel (1815), teoria 
electromagnetică a propagării luminii propusă de Maxwell (1865), teoria efectului fotoelectric a lui Einstein (1905) şi 
relativitatea generală (1915), descoperirea radiaţiei cosmice de fond de către Penzias şi Wilson şi transmisia luminii 
prin fibră optică (1965).  

Stimaţi colegi, Consiliul pentru afaceri externe apoi votul din Parlamentului European  
 a hotârăt  ca anul 2015 in Europa să fie şi Anul dezvoltării iar sloganul să fie ”Lumea noastră, demnitatea noastră, 
viitorul nostru”. 

Astfel, acest an va fi o ocazie excelentă de a demonstra angajamentul puternic al UE în favoarea eradicării 
sărăciei la nivel mondial şi de a informa cetăţenii cum fiecare euro de sprijin ajută pentru schimbarea vieţii multor 
oameni în unele dintre cele mai sărace ţări din lume, 2015 va fi un an crucial pentru dezvoltare; acesta este ultimul an 
pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi anul în care vor fi luate deciziile majore asupra 
cum vor evolua lucrurile în continuare. 

Stimaţi colegi, în Anul Internaţional al Luminii să punem accentul pe importanţa luminii şi aplicaţiile ei în 
viaţa de zi cu zi a oamenilor, fie că este vorba de domeniul sănătăţii, al comunicaţiilor, economie, mediul 
înconjurător sau social, trebuie să promovată ştiinţa, arta, cultura şi educaţia de caritate. Anul european al dezvoltării 
reprezintă o şansă importantă de a angaja cetăţenii în activitatea instituţiilor europene în politica pentru dezvoltare. 
Aşadar acţiunile care se vor desfăşura pe parcursul întregului an să aibă scopul de a informa cetăţenii Uniunii 
Europene cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a statelor membere.  
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 
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Incluziunea socială trebuie să fie un proces continuu 

 
 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
V-aţi întrebat vreodată cât de dificil îi este unui copil cu dizabilităţi să frecventeze şcolile normale sau de masă, 

în condiţiile în care singurele facilităţi disponibile pentru el sunt, eventual, o rampă la intrare şi repartizarea într-o 
sală de clasă situată la parterul unităţii de învăţământ? Poate că nu. Dar despre ce li se întâmplă şi prin ce trec aceşti 
copii care au mari dificultăţi să ajungă la cabinetele şcolare de specialitate situate la etajele superioare ale şcolilor 
fără platforme mobile sau lifturi? Majoritatea românilor nu îşi pun astfel de întrebări, deşi aceste probleme există în 
jurul nostru. Vreau să ridic, astăzi, în faţa dumneavoastră această chestiune a incluziunii sociale, care, din păcate, nu 
se mai prezintă, de ceva vreme, ca un proces continuu. Iar cei mai afectaţi dintre noi rămân copiii ale căror drepturi 
primordiale sunt încălcate, de multe ori, şi fără reavoinţă, din necunoaştere, sărăcie sau nepăsare. 

Din aceste motive, ţin să vă reamintesc că educaţia este un drept fundamental al omului. Toţi copiii trebuie să 
aibă dreptul la o educaţie gratuită şi de calitate, ce permite fiecăruia să acumuleze cunoştinţele necesare pentru a face 
faţă tuturor provocărilor societăţii. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza învăţării de-a lungul vieţii, creează 
încredere, te face mai independent şi, totodată, conştient de drepturile şi posibilităţile proprii. Educaţia îl învaţă pe 
orice individ cum să se comporte în calitate de cetăţean responsabil şi informat. Astăzi, alături de conceptul de 
educaţie integrată îl regăsim şi pe cel de educaţie incluzivă, care are la bază principiul dreptului egal la educaţie 
pentru toţi copiii, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie, limbă vorbită sau condiţiile 
economice în care trăiesc. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, 
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul 
de învaţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. În mod fericit, se şi aplică, însă nu unitar şi continuu.  

Educaţia persoanelor cu handicap s-a realizat o lungă perioadă de timp, cu precădere, în forme segregate, ca 
educaţie specială, separată de cea obişnuită. Se considera că numai în unităţile de educaţie specială pot fi create 
condiţiile propice, din punct de vedere material, al pregătirii personalului, al dezvoltării unor proceduri şi standarde 
specifice, în vederea satisfacerii cerinţelor educative speciale ale copiilor cu diferite tipuri de deficienţe. În ultimele 
decenii, s-a demonstrat că opţiunile integrării şi incluziunii copiilor cu deficienţe în învăţământul obişnuit prezintă 
multiple avantaje pentru atingerea obiectivului egalizării şanselor. Şi totuşi, la nivelul societăţii predomină încă 
modelul medical bazat pe înţelegerea oricărei dificultăţi ca o problemă de sănătate şi concepţia de milă şi 
compasiune, determinate de componenţa valorii muncii sociale, ca domeniu important în valorizarea oricărei 
persoane. Adică o formă de discriminare pozitivă. 

Necesitatea adoptării unor noi reglementări şi proceduri specifice privind accesul egal la educaţie, evaluările 
finale şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, incluşi în învăţământul general obligatoriu, ar trebui să 
ne preocupe mai mult. Vă întrebaţi de ce spun asta. Pentru că, spre exemplu, subiectele evaluărilor sunt unice la nivel 
naţional şi nu ţin cont de adaptările curriculare de care a beneficiat această categorie de elevi. Și asta e o altă formă 
de discriminare, mai ales în condiţiile în care legislaţia le permite cadrelor didactice să opereze modificări curriculare 
pentru copiii cu dizabilităţi, aspecte particulare de care nu se ţine cont la examenele finale.  

Personal consider că mai indicat ar fi un set centralizat de programe adaptate pentru fiecare materie şi clasă, în 
funcţie de principalele tipuri de dizabilităţi ale copiilor, mai ales în condiţiile în care prea puţini profesori beneficiază 
de formare specială; învăţământul secundar fiind văduvit aproape total de astfel de cadre didactice.  

Nu este suficient să afirmăm la nivel instituţional sau individual că dorim o societate unde incluziunea socială 
să fie un proces continuu. Consider că atât noi, Legislativul, cât şi Executivul trebuie să acţionăm pentru 
îmbunătăţirea vieţii acestor copii şi să eliminăm, pe cât posibil, neajunsurile de care se izbesc în Societate. 
 

 
Deputat 

Constantin Mazilu 
 

*** 
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Proteste în Bazinul Carbonifer Oltenia 

 
 
 Declaraţia politică pe care o prezint astăzi a pornit de la recentele manifestaţii şi proteste paşnice ale 
minerilor din Bazinul Carbonifer Oltenia, care au avut loc zilele trecute în Târgu Jiu, de la  faptul că situaţia 
oamenilor din această zonă este una disperată şi de la  poziţia exprimată public de către Premier prin nesemnarea 
Scrisorii cu Fondul Monetar Internaţional.  
  Mulţumesc Primului Ministru, Victor Ponta, pentru decizia de a nu fi de acord cu propunerea FMI privind 
restructurarea masivă a Companiei Energetice Oltenia şi pentru implicarea în a găsi soluţii pentru salvarea 
mineritului. 
 Totodată, îmi exprim public susţinerea fată de minerii şi energeticienii din această zona care sunt în acest 
moment într-o situaţie critică dar în acelaşi timp îi rog să ia în calcul şi eforturile Guvernului actual de  asigurare a 
salariilor ,pensiilor precum şi a celorlalte forme de plată care angajează bugetul naţional.  
 Ţin să precizez faptul că manifestările de protest organizate de Sindicatele Miniere din Gorj au fost paşnice 
iar oamenii s-au comportat civilizat venind doar să-şi strige disperarea în condiţiile în care au existat şi există presiuni 
mari din partea Complexului Energetic Oltenia(CEO). 
            În contextul permanentelor reorganizări de la CEO, salariile minerilor au stagnat sau au scazut ducând la 
nemulţumirea actuală. 
  Minerii văd şi ascultă pe canalele mass-mediei locale, informaţiile transmise de către administraţia 
Complexului Energetic Oltenia, uneori chiar cu arogantţă, care seamănă panică şi aduc nelinişte. 
  Pentru omul simplu, siguranţa locului de muncă este sinonimă cu doza zilnică de viaţă. 
            Ori această siguranţă a locului de muncă pentru a fi garantată de Guvern, trebuie să aibe la baza solutţi 
manageriale fiabile.Nu  este vina minerilor (a angajaţilor) dacă managementul nu este unul performant cum nu este 
drept să fie victimele directe ale eşecului managerial! 
 Fac apel  către colegii mei parlamentari, atât de la PSD cât şi de la celelalte partide, indiferent că sunt de la 
putere sau din opoziţie, cei care au fost aleşi în colegiile din zonele miniere, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara să fie alături 
de mine pentru a promova  viitorul energetic naţional bazat printre altele şi pe exploatarea cărbunelui.  
  Doresc ca oamenii pe care îi reprezint să ştie că sunt adeptul politicii oneste pe care am sperat să o fac atunci 
când am intrat în acest organism fundamental al democraţiei care este Parlamentul României. 
 Sper ca domnul Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu-Marian Pop, precum şi domnul Ministru al 
Energiei, Andrei Dominic Gerea să valorifice luarea de contact cu Sindicatele şi Conducerea CEO, pentru a găsi cele 
mai bune soluţii de salvare a locurilor de muncă, de asigurare a veniturilor minerilor şi familiilor acestora, mai ales că 
în acest moment negocierile par a fi în impas.  

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
În relaţia Parlament-Guvern, cheia normalităţii este colaborarea 

 
După lupte seculare care au durat 25 de ani, relaţia Parlament-Guvern a intrat într-o nouă etapă: cea a 

dialogului instituţional normal. 
Salutăm faptul că, pentru prima dată din decembrie 1989, a fost stabilită o zi pe săptămână în care şeful 

Executivului să poarte un dialog direct cu parlamentarii. Acest reper săptămânal integrează şi prezenţa altor membri 
ai Guvernului care să susţină direct în plenul Camerei Deputaţilor măsurile pe care le doresc adoptate şi să le 
motiveze de la tribuna parlamentului. 

În acest cadru, premierul Victor Ponta a cerut sprijinul Parlamentului României pentru mai multe priorităţi 
guvernamentale, în 12 domenii. Printre acestea se număra domeniul economic, cel fiscal, social, sănătate, educaţie, 
fonduri europene, anticorupţie, transport, dezvoltare regională şi agricultură.  
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Toate aceste proiecte legislative se referă la atribuţiile guvernului, în special în domeniul economic, social 
şi al sistemelor fundamentale - sănătate, educaţie şi sunt priorităţi care pornesc de la premisa unei stabilităţi în 
colaborarea dintre Parlament şi Guvern, stabilitate şi colaborare care au făcut ca în ultimii trei ani să avem creştere 
economică şi o reducere a şomajului. Numai în 2014 numărul şomerilor s-a redus cu 140.000 de români, care au un 
loc de muncă în plus. Inflaţia din 2014, de 1%, a fost de natură să păstreze preţurile sub acest nivel al inflaţiei.  

Pe primul loc pe lista priorităţilor legislative guvernamentale, se află noul Cod Fiscal, care va crea condiţii 
pentru reducerea TVA din 2016 la un nivel apropiat celui din 2010, când taxa pe valoarea adăugată a fost majorată de 
la 19% la 24%. Alte priorităţi guvernamentale care necesită sprijinul Parlamentului României sunt introducerea 
cardului de sănătate, îmbunătăţirea învăţământului profesional şi superior, precum şi a sistemului achiziţiilor publice, 
sistemului de prevenire şi combatere a conflictelor de interese, Master Planul de transport, Codul Silvic, modificarea 
grilei de salarizare pentru bugetari, Legea minelor şi taxarea resurselor naturale prin redevenţe, alte măsuri sociale 
necesare. 

Prin tot acest pachet legislativ, Partidul Social Democrat şi Guvernul Victor Ponta îşi propun să instituie o 
societate mai omenoasă, care să aibă grijă nu doar de cei puternici şi bogaţi.  

Din această perspectivă, puterea legislativă reprezentată de Parlamentul României devine partenerul 
indispensabil pentru ca reforma să devină o realitate stabilă.  Provocarea va fi ca toţi colegii noştri parlamentari să 
răspundă acestor solicitări cu bună credinţă, renunţând, în beneficiul României şi al românilor, la orice politicianism 
retoric. 
 

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
Evoluţia alarmantă şi fără precedent pe piaţa valutară a francului elveţian afectează un important segment 

economic al României, drept urmare este absolut necesară intervenţia statului pentru a preveni colapsul financiar a 
sute de mii de cetăţeni. Peste 150.000 de români au credite în franci elveţieni, ceea ce înseamnă că aprecierea cu 30% 
faţă de euro a acestei monede, atingând joi, 15 ianuarie 2014, un nivel record de peste 5 lei, pune o presiune enormă 
pe familiile acestor persoane. Iar de atunci, scăderea a fost infimă, de câteva zeci de bani, fapt care nu schimbă în 
esenţă situaţia. Sute de mii de români, împreună cu familiile lor, riscă să ajungă în pragul sărăciei extreme, în situaţia 
de a nu avea ce să pună pe masă. 

Explicaţiile şi apelul la calm al reprezentanţilor BNR nu cred că reprezintă o atitudine proporţională cu 
tabloul dezastrului social care se prefigurează. Dimpotrivă, cred că se cere o reacţie urgentă de ordin economic şi 
politic, în primul rând din partea BNR, dar şi a Guvernului României şi a Parlamentului. 

Pentru aceste sute de mii de cetăţeni se cere o reglementare urgentă de ordin legislativ, mai ales că debitorii 
cu credite în franci elveţieni au o situaţie specială, fiind vorba de credite imobiliare, riscând să ajungă în stradă în 
cazul în care ajung în incapacitate de plată a ratelor. Este, aşadar, o gravă problemă socială, ce impune o atitudine 
responsabilă din partea BNR, a Executivului şi a Legislativului. Aceste credite au fost acordate cu mare uşurinţă 
începând cu anul 2007, când francul elveţian se afla chiar şi sub 2 lei. Acum, sute de mii de români sunt disperaţi de 
spectrul evacuării din locuinţă, de neputinţa de a face faţă acestei explozii pe piaţa financiară. Fac un apel la colegii 
mei din Camera Deputaţilor să ne concentrăm cu toţii forţele în noua sesiune parlamentară pentru a reuşi să legiferăm 
posibilitatea consumatorilor de a opta pentru conversia creditelor în valută în lei, şi să tratăm acest proiect ca pe unul 
de maximă prioritate. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu este insensibilă la acest tip de problemă cu care se 
confruntă în special statele care nu au trecut la moneda euro, şi a pregătit o directivă privind conversia creditelor în 
valută în lei sau în alte valute. Este o măsură binevenită, iar băncile trebuie să înţeleagă că sprijinul trebuie să fie 
reciproc, şi din partea lor, nu doar din partea clienţilor. În anii de criză economică, instituţiile bancare au fost 
protejate, acum a venit şi rândul cetăţenilor să fie protejaţi.  Însă, cred că această măsură a UE va veni prea târziu 
pentru români, şi este de datoria noastră să rezolvăm, cu prioritate, problemele care ne privesc. Avem deja o iniţiativă 
bună în acest sens, respectiv Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori, care a avut o largă susţinere din partea noastră, fiind semnat de 
aproape 200 de parlamentari, în rândul cărora că aflu şi eu. Proiectul a fost adoptat de Senat, a fost avizat favorabil de 
Guvernul României şi urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaţilor. Cred că majoritatea suntem de acord că 
acest proiect trebuie discutat cu prioritate. Totodată, vreau să vă aduc în atenţie faptul că în mai puţin de două 
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săptămâni peste 30.000 de români au semnat o petiţie prin care solicită adoptarea acestui proiect legislativ, aducând 
şi completări la textul de lege. Iată ce propun aceşti cetăţeni: posibilitatea consumatorilor cu credite în valută straină 
(CHF, EURO, USD) de a opta pentru conversia creditelor din valuta în lei, la cursul de la data semnării contractului 
plus o diferenţă de maximum 20%, indiferent de tipul de credit acordat (cu sau fără garanţie), interzicerea solicitării 
şi aplicării oricăror altor comisioane, costuri şi garanţii suplimentare în procesul de conversie a creditelor şi 
interzicerea perceperii unei dobânzi anuale efective (DAE) mai mare în noua monedă de creditare.  

Stimaţi colegi, sper ca acest proiect să fie tratat cu maximă seriozitate pentru a preveni un fenomen social 
negativ, cu consecinţe grave pentru stabilitatea economică şi nivelul de trai al unui segment semnificativ al populaţiei 
României.  

Deputat 
Cornel Itu 

 
*** 

 
Guvernul condus de Victor Ponta susţine traiul decent al tinerilor din România 

 
Stimaţi colegi, 
Guvernul va aloca în acest an un plafon al garanţiilor care pot fi emise pentru programul "Prima maşină" de 

350 milioane de lei. Am susţinut această măsură încă din stadiul în care era un proiect, pentru că va produce efecte 
benefice în industria auto şi îi va ajuta pe tineri să aibă un autoturism. Prin măsurile adoptate s-a demonstrat faptul că 
tinerii sunt o categorie socială importantă, de maxim interes pentru Guvern. Consider că tinerii trebuie susţinuţi să 
aibă un nivel de trai decent! 

De acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obţin venituri şi 
care îndeplinesc şi celelalte criterii de eligibilitate, printre care să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere, că 
nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou. 

În ceea ce priveşte industria auto din România, sunt de părere că uzina de la Mioveni ar putea fi un beneficiar 
al proiectului, deoarece Dacia ar putea vinde toate modelele, mai puţin Dusterul, prin noul program. „Prima maşină” 
vine deja pe o piaţă revigorată prin măsurile luate de Guvernul Ponta. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în 
2014 înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 3,7% comparativ cu 2013. 
Conform cifrelor oficiale, în 2014, în ţara noastră s-au înmatriculat 290394 de autoturisme. Astfel, cifra este cu peste 
10.000 de maşini mai mare decât în anul 2013. 

Guvernul Ponta a demonstrat cum se poate guverna echilibrat, menţinând preocuparea atât pentru problemele 
de ordin social, cât şi pentru ceea ce ţine de relansarea şi întărirea economiei. Este vorba despre un model care a 
generat rezultate în plan economic şi social – şi o demonostrează toate statisticile – şi percepţiile pozitive despre 
România în plan extern. În acest moment ţara noastră are o situaţie economică bună, stabilă, care îi permite să 
beneficieze de ratinguri favorabile şi să aibă astfel acces la pieţele financiare internaţionale. 

Sunt convins că “Prima maşină” va fi un succes şi îşi va dovedi eficacitatea, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul 
programului “Prima Casă”. Vă reamintesc că pentru 2015, Guvernul a aprobat acordarea de garanţii în valoare de 
peste 2,5 miliarde de lei pentru achiziţionarea unei locuinţe prin programul „Prima Casă”. Încă de la început 
programul s-a bucurat de un mare succes, cu garanţii pentru circa 130.000 de locuinţe! 

 
Deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 

Problemele standardizării europene 
 
 

În cadrul Uniunii Europene, standardele naţionale sunt adoptate de organisme naţionale de standardizare, ceea 
ce ar putea conduce la existenţa unor standarde contradictorii şi la impedimente în cadrul pieţei interne. Astfel se 
disting trei probleme importante: 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2015  
săptămâna   16– 20 februarie 2015  

 

 

29

1. Într-o lume şi o societate care se schimbă cu rapiditate, în special în sectoarele caracterizate de cicluri de 
viaţă şi de dezvoltare foarte scurte ale produselor, standardele trebuie să menţină ritmul evoluţiilor tehnologice 
rapide. Principala consecinţă negativă a unui proces lent de stabilire a standardelor este că standardele naţionale 
contradictorii continuă să se aplice, ceea ce poate crea obstacole tehnice în cadrul lanţului de aprovizionare în cazul 
în care un standard naţional este utilizat ca instrument protecţionist. O altă consecinţă este aceea că, în absenţa 
standardelor armonizate, întreprinderile nu pot utiliza standardul relevant pentru a conferi o prezumţie de 
conformitate şi trebuie să demonstreze conformitatea cu cerinţele esenţiale astfel cum prevede modulul de evaluare a 
conformităţii din legislaţia Uniunii Europene aplicabilă. În ambele cazuri, întreprinderile sunt împiedicate să 
realizeze economii în ceea ce priveşte costurile suportate din cauza fragmentării pieţei interne sau a procedurilor de 
evaluare a conformităţii. Standardele naţionale contradictorii sau absenţa standardelor armonizate conduc la costuri 
de tranzacţionare şi la preţuri unitare mai ridicate, cauzate de necesitatea de a produce loturi diferite. Industria 
reacţionează la această situaţie prin crearea unor canale de standardizare pentru dezvoltarea rapidă a unor specificaţii 
tehnice pentru asigurarea interoperabilităţii care capătă răspândire internaţională. 

2. IMM-urile se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce priveşte standardele şi standardizarea. Una dintre 
cele mai importante probleme este aceea că IMM-urile sunt, în general, subreprezentate în activităţile de 
standardizare, în special la nivel european. În plus, standardele au de multe ori legătură cu siguranţa şi bunăstarea 
cetăţenilor, eficacitatea reţelelor, mediul şi alte domenii ale politicilor publice. Deşi standardele au un rol important 
în societate, opinia părţilor interesate relevante din cadrul societăţii nu este suficient de integrată în procesul de 
standardizare din Uniunea Europeană. Pentru a aborda problema reprezentării insuficiente a IMM-urilor şi a părţilor 
interesate în activităţile de standardizare, organizaţiilor care reprezintă IMM-urile şi părţile interesate din cadrul 
societăţii li se plătesc contribuţii. Criteriile de eligibilitate pentru aceste subvenţii, condiţiile pentru utilizarea lor şi 
tipul de contribuţii financiare disponibile variază foarte mult. Unele organizaţii primesc subvenţii pentru acţiuni, în 
timp ce altele primesc subvenţii de funcţionare. Cea mai negativă consecinţă a problemei reprezentate de insuficienta 
participare a IMM-urilor şi a părţilor interesate din cadrul societăţii este lipsa de influenţă a acestora asupra 
procesului. 

3. În domeniul TIC, numeroase standarde care asigură interoperabilitatea nu sunt elaborate de OSE, ci de alte 
organizaţii care elaborează standarde. 

Deoarece aceste standarde, ca atare, nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde la care 
autorităţile publice să poată face referire în invitaţiile de participare la licitaţii, autorităţile publice prudente vor evita 
să facă referire la acestea. Consecinţa este că echipamentele TIC pe care le achiziţionează este posibil să nu fie 
interoperabile cu echipamentele TIC achiziţionate de alte autorităţi. Această dificultate împiedică de multe ori 
autorităţile publice să îşi definească strategiile şi arhitecturile TIC, inclusiv interoperabilitatea transfrontalieră între 
organizaţii. 

Standardele pot contribui la susţinerea politicii europene în confruntarea cu provocările societale majore 
precum schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor, îmbătrânirea şi inovarea în general. Prin plasarea 
dezvoltării standardelor europene sau internaţionale pentru produse şi tehnologii pe aceste pieţe în expansiune, 
Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale şi ar putea facilita comerţul. 
 

Deputat 
Radu Babuş 

 
*** 

Guvernul Ponta doreşte continuarea programului USL până în 2016 
 

Stimaţi colegi, 
Cu patru ani în urmă, pe 5 februarie 2011, a luat naştere prima şi singura speranţă de schimbare în mai bine pe 

plan moral, economic, social şi material, numită Uniunea Social Liberală, ce avea ca obiectiv principal destructurarea 
băsismului şi salvarea ţării de degringolada economico – financiară şi socială.  

În pofida faptului că pe 25 februarie 2014 cei de la PNL au bătut în retragere, această decizie generând ruperea 
alianţei, programul său politic a fost continuat de către PSD şi PC, în 2012 şi UNPR, el reprezentând cea mai bună 
metodă care să conducă la salvarea României, ajungând ca acum, în 2015, să fie îndeplinit în proporţie de 80 %. 
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Privind în trecut, observăm că rezultatele USL au fost vizibile şi de necontestat: România a avut una dintre cele 
mai mari creşteri economice din Uniunea Europeană, o producţie industrială bună, mii de locuri de muncă, dar şi o 
rată a inflaţiei scăzută. 

Ca şi atunci, şi acum, actualul Guvern, care trebuie să rămână pe poziţii până în 2016, doreşte continuarea 
acestui program pentru a-l duce la îndeplinire în proporţie de 100%, dar şi a altor programe politice care implică lupta 
pentru siguranţa tuturor românilor, pentru stabilitate economică şi dreptate. 

Dincolo de toate diferenţele de opinie, am convingerea că Partidul Social Democrat va rămâne prezent la 
datorie, promisiunile făcute faţă de cei care au crezut şi cred în continuare în puterea acestuia, vor rămâne literă de 
lege, fiind respectate până la îndeplinire. 

Este timpul să renunţăm la diversiuni şi să ne axăm pe cooperare şi muncă. În aceste momente dificile, trebuie 
să dăm dovadă de maturitate politică şi înţelepciune pentru a putea depăşi această perioadă nu tocmai uşoară. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

Legalizarea prostituţiei în România, nu doar o formă de suplimentare a fondurilor la bugetul de stat 
 

Din păcate, există o realitate de care nu putem face abstracţie, PROSTITUŢIA, deşi ilegală în România, 
reprezintă o activitate generatoare de profit, un profit considerabil dacă este să luăm în considerare recentele 
dezvăluiri din mass-media. 

Există, şi nu de ieri de azi, reţele transfrontaliere de traficanţi de “carne vie”.  
Mii de cazuri de tinere care din diverse motive, mai ales a sărăciei, aleg sau nu benevol, să se prostitueze. 

Multe dintre acestea, mai mult de jumătate conform datelor Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, 
sunt minore cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani, sfârşesc în mod dramatic iar poveştile lor au un final tragic. 

Reţelele de traficanţi racolează tinere din mai multe judeţe ale tării, inclusiv Constanţa, sau copii din centrele 
de plasament, pe care îi forţează să se prostitueze, uneori, doar şi pentru a obţine o masă caldă. 

Trebuie să avem în vedere nu doar victimele proxenetismului din centrul Capitalei sau din hotelurile de 4-5 
stele, aşa-numitele “prostituate de lux”, care pot strange din activitatea prestată mii de euro, ci situaţia unor tinere, a 
unor minore devenite “sclave sexuale” aflate la mâna unor proxeneţi fără scrupule. 

Poate legiferarea prostituţiei nu este o soluţie în sine, însă coroborată cu alte reglementări legale, de care nu 
ducem lipsă, în domeniul asigurării ordinii si siguranţei publice, putem contribui la protejarea acestor copii/tinere, la 
combaterea si prevenirea fenomenului şi la însănătoşirea societăţii. 

Nu în ultimul rând, trebuie să recunoaştem că o astfel de activitate, prestatoare de servicii, legiferareată şi 
impozitată corespunzător conduce la consolidarea bugetului de stat şi al asigurărilor de sănătate. 

Într-un fel sau altul, fenomenul care a luat amploare în toată Europa, numai în Germania trei sferturi dintre 
prostituate provin din ţări est-europene, necesită o atenţie deosebită, iar intrarea în legalitate,  după modelul altor ţări 
europene (ex. Germania, Olanda, sau mai recent Italia care, după modelul olandez, prin proiectul “red-light street” 
inaugurează în aprilie 2015, la Roma, un district destinat acestei activităţi) a devenit o necesitate obiectivă şi poate 
contribui cu adevărat la consolidarea luptei împotriva economiei subterane, spălarii banilor negri şi activităţii 
infracţionale de mare risc. 
 

Deputat 
Ileana Cristina Dumitrache 

 
*** 

 
Informatizarea sistemului public 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Internetul pare a fi cel mai fierbinte subiect de discuţie în spaţiul public, din ultima perioadă. Un studiu 

recent arată că gradul de conectare al românilor la spaţiul virtual este mult mai mare decât ne închipuim, şi mai mult, 
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aceşti utilizatori de internet simt nevoia unei implicări mai active a autorităţilor în răspândirea tehnologiei şi 
mijloacelor de comunicaţie.  

Studiul „Networked Society-Societatea Permanent Conectată” arată opinia românilor consumatori de internet 
despre educaţie şi tehnologie, transport, instituţiile statului şi sistemul de sănătate. Toate aceste răspunsuri pot oferi o 
viziune mai largă asupra realităţii celor ce compun un segment de societate deosebit de activ, ancorat puternic în 
sistem, plătitor de taxe şi impozite, cu spirit antreprenorial.  

Nu este de mirare faptul că 81% dintre români, potrivit studiului, cred că tehnologia poate îmbunătăţi viaţa 
oamenilor, şi mai mult, 75% dintre aceştia consideră că accesul la Internet este un factor ce contribuie în mod clar la 
creşterea economică. În contrast, apare viziunea românilor asupra modului în care guvernul abordează problema 
conectivităţii la internet şi accesul la tehnologie. Astfel, 53% dintre respondenţii la studiul „Societatea Permanent 
Conectată” consideră că lipsa de interes a autorităţilor administrative centrale este un obstacol în calea răspândirii 
tehnologiei.  

Fără îndoială, tehnologia guvernează secolul în care trăim. Conectarea la internet şi răspândirea tehnologiei 
înalte a făcut ca în doar câţiva ani, societatea românească să se schimbe în mod radical. Consider că este de datoria 
Executivului  dar şi a Legislativului să schimbe rezultatele studiului prezentat mai sus. Utilizatorii de internet trebuie 
să simtă că guvernul nu este un obstacol în calea tehnologiei şi că se poate plia eficient pe realităţile zilei. Fondurile 
investite pînă acum în diverse platforme şi portaluri care aveau ca rol apropierea cetăţeanului de aparatul 
administrativ prin intermediul tehnologiei s-au dovedit ineficiente.  

De aceea, consider că autorităţile centrale trebuie să coboare în rândul utilizatorilor de internet, să le 
cunoască nevoile şi cerinţele iar apoi să pună pe hârtie  o strategie coerentă de informatizare a sistemului public, prin 
care autorităţile statului, de la ghişeu la cabinetul de ministru să fie mai aproape de cetăţean.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
 
 Interpelări    

 
 
 
 
 
Adresată: domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor 
De către:deputat Sorin Stragea       
 
             Stimate D-le Preşedinte, 
 
           Subsemnatul Sorin Stragea Deputat de Timis Colegiul 7 Lugoj, vă supun atentiei o problemă de competenţa 
institutiei pe care cu onoare o conduceti,problemă rezultată din audientele acordate la cabinetul parlamentar. 
           La audienţă s-a prezentat D-na Orja Violeta domiciliată in Lugoj str.V.Rosada nr 20 care împreună cu soţul 
sunt posesorii Dispozitiei nr. 639/15.04.2002 a Primariei Municipiului Lugoj prin care se propune acordarea de 
despăgubiri bănesti pentru imobilul situat in Lugoj str. Cetatea-Veche nr.5 , imobil demolat de statul roman în anul 
1984. 
           Această dispozitie emisă in baza Legii 10 /2001 impreună cu celelalte documente necesare fac obiectul 
Dosarului nr. 8105/CC care se află la institutia d-voastră de multi ani . Fac menţiunea că atat petenta cât şi sotul sunt 
oameni in varsta şi grav bolnavi. 
           Faţă de cele mai sus mentionate vă rog D-le Presedinte sa analizaţi dosarul si să dispuneti spre cele legale . Vă 
rog raspuns în scris. 
           Vă mulţumesc. 
 

*** 
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Adresată: domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor 
De către:deputat Sorin Stragea       
 
 

Stimate D-le Presedinte, 
 
           Subsemnatul Sorin Stragea Deputat de Timis Colegiul 7 Lugoj, vă supun atentiei o problema de competenta 
instituţiei pe care cu onoare o conduceti,problema rezultată din audientele acordate la cabinetul parlamentar. 
           La audientă s-a prezentat D-na Coliev Roxana domiciliată în Lugoj str. Campionilor nr. 6 Bl. S3C Ap. 11 care 
este posesoarea Dispozitiei nr. 1232/2003 a Primarului Municipiului Lugoj prin care se propune acordarea de 
despăgubiri bănesti pentru imo-bilul compus din casă şi teren situat in Lugoj str.Timisorii nr. 12,format din teren in 
suprafaţă de 3177 mp. si constructie demolată in suprafaţă de 321,5 mp. 
          Această dispozitie emisă împreună cu celelalte documente necesare fac obiectul Dosarului nr. 7852/CC care se 
află la institutia d-voastră de multi ani. Fac menţiunea ca petenta este grav bolnavă. 
           Faţă de cele mai sus mentionate vă rog D-le Presedinte sa analizaţi dosarul si să dispuneti spre cele legale.  

Vă mulţumesc. 
 
 

*** 
 
 
 Întrebări    

 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apararii Nationale 
 

Pregatirea apararii Romaniei 

 
 Domnule ministru, 
  

aflăm că, în ultimul timp, Rusia işi dezvoltă capabilitatile militare în vecinatatea noastra şi işi consolidează 
prezenta militară în Marea Neagra. De asemenea, sunt exprimate ameninţări de atacare a unor locaţii dotate cu 
echipamente de aparare din ţara noastră. Legat de aceasta, preşedintele Iohanis a declarat recent că, într-o situaţie 
excepţională, trebuie să fim pregătiţi să ne apărăm noi înşine. 
 În acest context vă intreb în ce măsură suntem/si ne pregătim sa ne apărăm ţara? 
 Raspunsul dumneavoastra în scris este aşteptat la Camera Deputaţilor. 
  

Deputat 
Violeta Tudorie 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 

 
Noul ROFUIP şi combaterea violenţei în şcoli 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Pe 13 ianuarie 2015, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5115 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). Noul 
ROFUIP va intra în vigoare chiar începând cu zilele următoare şi se va aplica la nivelul tuturor unităţilor de 
învăţământ de stat, particular şi confesional. 

În acest sens, săptămâna trecută, la Palatul Parlamentului a avut loc Dezbaterea intitulată ,,Aplicarea în 
unităţile de învăţământ preuniversitar a  noului  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare”, organizată de 
Comisia de Educaţie a PNL Sector 2 şi OF a PNL Sector 2, la care au participat peste 90 de cadre didactice, profesori, 
directori de unităţi de învăţământ, inspectori şcolari, reprezentanţi ai MEN.  

După cum ştiţi, ROFUIP a stârnit controverse, aprecieri dar şi nemulţumiri în rândul tuturor părţilor 
implicate: elevi, părinţi, profesori... ROFUIP este un document care, în opinia generală, nu ar trebui să conţină 
formulări discutabile, fiind instrumentul care ar putea creea mediul normal şi sănătos pentru buna funcţionare a 
sistemului de educaţie, grav „rănit” în ultimii ani. Printre principale aspecte de noutate prevăzute în acest regulament 
se află şi cele care vizează siguranţa elevului şi combaterea violenţei în şcoală. 

Problema ridicată de mine în cadrul dezbaterii vine dupa ce, chiar la finalul anului trecut, supuneam atenţiei 
Dumneavoastră, Stimaţi Colegi, asupra Raportului UNICEF conform căruia România se află pe primul loc într-un 
clasament al violenţei în şcoli, având cei mai violenţi elevi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani, dintre toate statele 
lumii civilizate. Noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ar fi trebuit 
să vină cu o serie întreagă de soluţii clare, bine ancorate în realitatea şcolii, care să contribuie la rezolvarea acestei 
grave probleme de sistem. Aş vrea aici să fac o precizare: Ministerul Educaţiei nu a făcut public un raport statistic 
asupra cazurilor de violenţă în şcoală, în ultimii doi ani, iar una din cauze este şi faptul că directorii de şcoli protejează 
imaginea unităţilor pe care le conduc, preferând să nu înregistreze cazurile mai puţin grave sau izolate de violenţă, iar 
inspectoratele şcolare se rezumă la a centraliza raportările şcolilor pentru a le transmite mai departe forului superior. 
Vorbim aici, în special, de acele cazuri care intră în competenţa poliţiei sau care răzbat în mass-media. 

Stabilirea de către fiecare unitate de învăţământ a cel puţin unui semn distinctiv pentru elevi şi comunicarea 
acestora Poliţiei şi Jandarmieriei din judeţul respectiv, existenţa unei Comisii pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în fiecare şcoală, care să adopte anual un Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului 
violenţei în mediul şcolar, stipularea actelor de violenţă ce pot fi săvârşite în şcoli sunt o serie de măsuri bune pe care 
le regăsim în noul ROFUIP dar ele sunt încă formulate vag, fără a se insista asupra obligativităţii măsurilor care se pot 
lua în acest sens. Ba mai mult, prevederile  noului regulament ridică o nouă problemă care ar putea apărea în sistem: 
nu toţi profesorii şi managerii şcolari sunt formaţi în direcţia prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, iar consilierii 
psihologi au alocaţi, în realitate, un număr de 1000-1500 de elevi, deşi OMECTS nr. 5555/2011 prevedea un număr de 
400 de preşcolari sau 800 de elevi la un consilier şcolar, prin urmare aceste comisii devin pur formale şi 
monitorizează doar efectele, nu şi cauzele producerii fenomenului de violenţă. 

În acest context, am  ridicat, săptămână trecută în cadrul dezbaterii, problema nevoii completării acestui 
Regulament cu introducerea unor puncte care să includă proiecte sau parteneriate ale şcolilor cu instituţiile abilitate şi 
cu autorităţile locale, implicarea activă a părinţilor şi elevilor, campanii de conştientizare şi informare în rândul 
profesorilor, elevilor şi părinţilor, sesiuni de formare/abilitare a cadrelor didactice, a managerilor şi a inspectorilor 
şcolari în vederea profesionalizării comisiilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei din fiecare şcoală. Totodată, 
am insistat pe nevoia respectării legilor deja existente în acest domeniu, la unele dintre ele fiind chiar iniţiator: Legea 
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29/2010 pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi Legea 25/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Având în vedere concluziile discuţiilor purtate cu cadrele didactice prezente la evenimentul organizat la 
Palatul Parlamentului şi gravitatea fenomenului violenţei în rândul elevilor care ne este adusă la cunoştinţă, din păcate 
şi paradoxal, de statisticile marilor organizaţii internaţionale, Vă propunem, Stimaţi Colegi, corelarea prevederilor din 
ROFUIP cu Strategia anticorupţie în educaţie şi cu cele două coduri etice – al profesorului şi al elevului care, deşi 
întârzie să apară, ar putea da o greutate mai mare instrumentelor deja prevăzute dar şi un cadru propice eficientizării 
prevenirii şi combaterii violenţei în rândul elevilor, oferind o mai mare responsabilitate tuturor celor implicaţi în 
sistemul de educaţie românesc. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

Sesiunea voinţei politice transpartinice 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Ne place sau nu, e momentul să conştientizăm că situaţia reală în care se află Parlamentul României, instituţie 

care beneficiază de o scădere constantă a procentului încrederii românilor faţă de acesta, conform sondajelor de 
opinie, care este permanent supusă amplelor campanii de discreditare, nu mai poate continua.  

Invocând superficial faptul că aspecte ce ţin de funcţionarea curentă a instituţiei în care ne desfăşurăm 
activitatea au fost şi vor fi mereu prezentate mai mult sau mai puţin corect românilor, am asistat pasivi la amplificarea 
unui fenomen periculos în funcţionarea democraţiei în România. Nu ne mai permitem să lăsăm ca munca noastră şi 
activitatea uneori cu greu susţinută să fie puse la îndoială, cât timp apărăm valori certe, principii corecte, rămânând 
cinstiţi faţă de cei care ne-au votat. 

Aş fi tentată să zic, uitându-mă la numărul mare de iniţiative legislative „uitate” în sertarele comisiilor, că am 
fost prea preocupaţi de a ne apăra şi promova temele de partid, uitând că legile se fac pentru toţi românii, că interesul 
general trebuie să primeze. Tind să cred că situaţia marilor dosare care au în prim-plan chiar şi parlamentari ne arată 
că s-a greşit şi că este momentul nu doar al schimbării atitudinii clasei politice ci şi al reîntoarcerii imperativ necesară 
către nevoile românilor, în plan legislativ. 

Simt că, mai mult ca altădată, există în rândul nostru determinare pentru a se găsi voinţa politică transpartinică, 
atât de necesară în dialogul legislativ. 

Partidul Naţional Liberal are deja o listă însemnată de priorităţi legislative, unele ce ţin de cadrul general al 
activităţilor politice, cum ar fi pachetul legilor electorale, legea finanţării partidelor politice, votul prin corespondenţă, 
reducerea numărului de parlamentari, dar şi o serie de iniţiative legislative pe domenii precum CULTURA. Proiectul 
Legii finanţării revistelor de cultură reprezentative din România şi Proiectul de Lege privind instituirea timbrului 
cultural sunt doar două dintre propunerile legislative aflate în procedură parlamentară şi care vor fi susţinute cu 
prioritate în această sesiune. 

Semnalul instituirii unui dialog politic între Putere şi Opoziţie a fost dat de la cel mai înalt nivel şi ne obligă şi 
pe noi să aducem, în Parlamentul României, dovada clară că promovăm un parlamentarism democratic.  

Stimaţi Colegi, haideţi să arătăm, fiecare în comisia de specialitate din care facem parte, că avem o deschidere 
cel puţin rezonabilă care să conducă la îmbunătăţirea procesului legislativ şi la reducerea lacunelor legislative de care 
ne lovim la tot pasul sau care ne sunt reproşate, uneori justificat. Totodată, Vă urez o sesiune rodnică şi multe proiecte 
menite să îmbunătăţească viata cetăţeanului român. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 
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Gheorghe I. Brătianu – un savant istoric martir 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
 
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul de Istorie, în parteneriat cu Academia Română 

Bucureşti, Colegiul Naţional Iaşi şi Liga Studenţilor de la Istorie Iaşi, a organizat în zilele de 28 şi 29 ianuarie 2015 
comemorarea unor personalităţi, victime ale represiunii staliniste care au murit la Închisoarea Sighetul Marmaţiei sub 
genericul „Gheorghe I. BRĂTIANU – un savant istoric martir” (28 ianuarie 1898 – 27 aprilie 1953). 

Am acceptat invitaţia de a participa la aceste manifestări de înaltă factură, alături de importante nume din lumea 
academică şi culturală, prezentând în faţa unui public elitist, la Palatul Memorial „Al. I. Cuza” de la Ruginoasa, 
comunicarea intitulată „Actualitatea operei savantului-politician  Gheorghe I. BRĂTIANU (cu o privire specială 
asupra lucrărilor O enigmă şi un miracol istoric: poporul român şi  Marea Neagră)”. 

Fiecare dintre cei prezenţi aveam motive temeinice de a ne afla acolo. Dincolo de bucuria de a fi într-o 
companie ce mi-a permis împărtăşirea unor rafinamente spirituale cu totul speciale, pentru mine, trei au fost 
coordonatele sentimentale care m-au determinat să îndrăznesc a-mi expune gândurile la comemorarea lui Gheorghe I. 
BRĂTIANU: în primul rând, atmosfera magică a Palatului Memorial „Al. I. Cuza”de la Ruginoasa, legat de numele 
viitorului istoric cu o educaţie elevată, care avea să-l introducă foarte devreme, la numai 44 de ani, printre 
„nemuritorii” români de la Academie. Atmosfera istorică şi culturală ce ne atrage astăzi, din nou, la Ruginoasa, ca 
într-un carusel bogat în informaţie, nu o voi uita prea curând. Apoi, faptul că amândoi am fost ieşeni prin 
adopţie (Gheorghe I. BRĂTIANU venind de la Ruginoasa, eu de la Fălticeni). În fine, dar nu în ultimul rând, faptul 
că, din iubire de neam, viitorul istoric a luptat, fiind încă minor, pentru întregirea ţării, pe pământul Bucovinei, în 
1917. A trecut şi prin Suceava pe care o reprezint în Parlamentul României, „această Suceavă unde”, aşa cum spunea 
savantul-politician Gheorghe I. BRĂTIANU, „fiecare piatră ne pomeneşte de mărirea strămoşilor şi de slava lor 
nepieritoare”. Se cuvenea, aşadar, ca după aproape 100 de ani, să-i întorc vizita savantului liberal, într-un gest 
simbolic, dar cu convingerea că noi trebuie să ne amintim de Gheorghe I. BRĂTIANU, poate mai ales acum, în 
vremuri încercate. 

Acestor argumente personale li se pot adăuga numeroase altele, general valabile pentru fiecare român, din 
oricare colţ al ţării, conştient că munca istoricului Gheorghe I. BRĂTIANU a lăsat o moştenire, pe cât de necesară 
nouă în momentul publicării ei, pe atât de puternic valorizată de trecerea anilor. 

Dincolo de adevărurile istorice susţinute de savant, dincolo de sintezele sale unice, dincolo de şcoala 
istoriografică brătenistă ce se prezintă ca un model, în primul rând ca rigoare şi metodă de cercetare, se poate spune că 
viaţa istoricului nu este încă suficient cunoscută ca şi opera sa, care, neaflându-se la dispoziţia cititorului, decât prin 
exemplare miraculos salvate de epurări, în marile biblioteci şi puţine reeditări, nu-şi poate îndeplini menirea pentru 
care a fost creată: o contribuţie reprezentativă la dezvoltarea culturii românilor. 

Sper, totuşi, Stimaţi Colegi, să vedem cât mai repede, dacă nu o ediţie de opere complete, cel puţin titlurile 
reprezentative ale lui Gheorghe I. BRĂTIANU, în ediţii accesibile publicului larg şi nu mă îndoiesc nici o clipă că, 
indiferent de aparteneţa noastră politică, noi politicienii anului 2015 nu vom susţine o reaşezare a personalităţii 
istoricului şi a operei sale la locul binemeritat, în Panteonul cunoaşterii şi culturii româneşti. 

Stimaţi Colegi, vreau să Vă împărtăşesc faptul că Gheorghe I. Brătianu este prezentat pe placa sa comemorativă 
drept martirul „care a trăit, a luptat şi a pătimit pentru cauza naţională românească”. În contextul manifestării de înaltă 
ţinută ştiinţifică şi de profundă încărcătură emoţională de la Ruginoasa şi Iaşi, nu pot să nu mă întreb câţi dintre noi 
cei care, cel puţin declarativ, ducem mai departe valorile Brătienilor, ne mai ghidăm în activitatea noastră politică 
după modelul celor care au luptat pentru cauza românească.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 
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Depolitizarea din învăţământ la un nou moment zero 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Salutând intenţia Ministrului Educaţiei Naţionale de a face o prioritate din organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de conducere din învăţământul preuniversitar şi la nivel de inspectorate şcolare judeţene, îmi 
exprim îngrijorarea cu privire la modalitatea în care acestea se vor desfăşura.  

Această decizie subită vine după ce, în repetate rânduri, alături de colegii preocupaţi de situaţia şi nevoia de 
profesionalizare a managementului unităţilor de învătământ, am formulat numeroase atenţionări privind necesitarea 
organizării acestor concursuri şi mai ales privind depolitizarea şcolii. Subiectul a fost dezbătut inclusiv la întâlnirea pe 
care am avut-o săptămâna trecută în Parlamentul României cu peste 90 de cadre didactice, inspectori şcolari şi 
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale în cadrul Dezbaterii intitulate ,,Aplicarea în unităţile de învăţământ 
preuniversitar a  noului  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare”. Concluzia este una singură: învăţământul 
românesc este rămas mult în urma realităţilor sociale, a nevoilor societăţii româneşti şi nimeni nu mai doreşte şi nu va 
mai accepta impunerea politicului în faţa competenţei şi a profesionalismului. 

Totodată, analizând poziţia sindicatelor din învăţământ faţă de decizia Ministrului Educaţiei, Sorin 
Câmpeanu, care a anunţat că în perioada imediat următoare vor demara concursurile pentru ocuparea posturilor de 
conducere din şcoli şi inspectorate, dupa ce în prealabil vor fi întocmite metodologiile într-un sistem „repede înainte”, 
nu pot să nu mă întreb dacă nu există şi alte motive pentru care s-a urgentat acest proces. 

„Detaşarea în interesul învăţământului” este un fenomen ce datează din anul 2007 şi consecinţele lui sunt 
rezultatele dezastruoase de la examenele naţionale, procentul alarmant al abandonului şcolar şi al analfabetismului, 
numărul extrem de mare al cazurilor de violenţă înregistate în şcoală. Profesorii şi-au exprimat public, săptămâna 
trecută, nemulţumirea privind repetatele situaţii în care apartenenţa politică a stat la baza ocupării funcţiei de director 
de şcoală, ba mai mult, a fost chiar singurul criteriu avut în vedere. 

Stimaţi Colegi nu mai este loc în învăţământul românesc pentru dascăli slab pregătiţi, compromişi moral, 
lipsiţi de profesionalism, pentru numiri politice care s-au dovedit nocive pentru sistem prin rezultatele proaste 
înregistrate. Este momentul să încurajăm competenţa, principialitatea, moralitatea şi dorinţa de profesionalizare a 
managementului în şcoală. 

Nu vreau ca aceste concursuri, care vor începe chiar din luna februarie, să se dovedească a fi o încercare 
disperată a Guvernării actuale de a-şi impune oameni fideli în posturi de conducere, iar dacă vom primi acest semnal, 
îmi doresc ca orice situaţie de acest gen să nu fie tolerată. Orice formă de abuz, de intenţie de subordonare politică a 
şcolii trebuie blocată! 

Este un nou moment zero, Stimaţi Colegi, în care putem reveni la modalitatea corectă de organziare a 
concursurilor din sistemul de învăţămînt, la tratarea cu respect a cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor. Alături de 
colegii parlamentari PNL, solicităm ferm depolitizarea oricăror acţiuni ce privesc managementul şcolar, introducerea 
unor măsuri suplimentare care să anuleze posibilitatea de fraudare a acestor concursuri precum şi implicarea societăţii 
civile în vederea transparentizării tuturor deciziilor care însoţesc procesul de organizare a probelor de concurs.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Economie versus populism 

 
Luările de poziţie, mai mult emoţionale decât raţionale, cu privire la aşa - zisa criză a creditelor în franci 

elveţieni, şi discuţiile avute cu reprezentanţii BNR în cadrul Comisiei de buget, finanţe şi bănci m-au convins de 
necesitatea acestei declaraţii, care sper să aducă calmul şi luciditatea necesare a tempera populismul veşnic prezent în 
rândul clasei politice. 
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Mai întâi ar fi de spus că nu este prima dată, si nici ultima, când o devalorizare a unei monede străine 
afectează grav capacitatea de rambursare a creditelor în respectiva monedă. Riscul aferent creditelor în moneda 
straină există şi va exista întotdeauna atunci când veniturile debitorilor sunt într-o altă monedă decât cea a creditului 
şi orice intervenţie administrativă nu face decât să încalce grav un principiu fundamental al economiei de piaţă, 
dincolo de aspectul de legalitate a unei asemenea intervenţii. 

Cererea şi oferta se echilibrează pe piaţă prin preţ, iar dobânda este preţul banilor. Astfel, oricine va încerca 
să intervină administrativ va genera costuri greu de cuantificat şi va fi sancţionat de piaţă. 

Aşadar, aş sugera celor care vor să intervină pe piaţă ajustând preţul creditului sau stabilind arbitrar cursuri 
de schimb la care să se ramburseze creditele să abandoneze aceasta poziţie şi  să studieze efectele unor asemenea 
intervenţii în cel puţin două cazuri exemplificatoare : criza asiatică din 1997 şi criza argentiniană 1998. 

O altă problemă pe care am sesizat-o este cea a stigmatizării băncilor pentru aşa - zisa goană dupa profit şi 
bonusuri. Dincolo de faptul că băncile nu sunt singurele care vânează profitul, un element primordial al economiei de 
piaţă, pot fi de acord că în relaţia bancă - client, banca este  cea informată şi ar trebui să fie mai responsabilă. 
Necesitatea reglementării adecvate este lecţia pe care băncile sper că au învăţat-o după furtuna financiară din 2008. 
Numai că reglementarea nu trebuie să fie una excesivă astfel  încât  să conducă la blocaje în acordarea de credite şi la  
birocratizarea excesivă a acestei activităţi absolut necesară în procesul relansării economice. 

În oglindă, responsabilitatea clientului este la fel de importantă atâta timp cât voinţa părţilor este statuată 
printr-un contract semnat de ambele parţi.  

În altă ordine de idei, existenţa unor persoane al cărui grad de îndatorare a crescut peste veniturile disponibile 
este o realitate şi aici trebuie sa constat o adevarată inflaţie de abordări populiste pe care le voi expune în continuare. 

Aş porni întâi de la faptul că 60 % din creditele în franci elveţieni sunt credite de consum şi, personal, nu pot 
fi de acord să oferim o facilitate celor care au folosit creditele pentru vacanţe exotice. 

Al doilea punct de vedere, la fel de important, este că abordarea la nivel global a unor măsuri pentru cei care 
au credite în franci elveţieni este inadecvată, singura modalitate rezonabilă fiind cea a unui tratament diferenţiat al 
debitorilor care nu poate fi făcut decât în relaţia cu banca creditoare. 

Un alt punct de vedere deosebit de important este că, în nici un caz, bugetul de stat nu poate fi invocat în 
acordarea de facilităţi pentru că poarta deschisă în acest fel nu va fi niciodată  închisă ci, din contră, extinsă,  iar 
costurile nu vor putea fi acoperite de către debitori. 

Soluţia optimă în cadrul unei economii de piaţă pentru rezolvarea problematicii creditelor în franci elveţieni, 
dincolo de abordarea diferenţiată pentru fiecare client, constă în împărţirea costurilor între bancă şi client. Plecând de 
aici, consider că varianta eficientă ar fi conversia creditelor în lei la cursul zilei cu un discount pe care banca l-ar 
putea oferi la rata pe care debitorul o are de rambursat. Toate acestea, însă, nu trebuie să determine costuri 
suplimentare pentru client în condiţiile în care se va încheia un nou contract de credit. 

Închei spunând că pot accepta că decizia politica poate pune uneori în paranteză eficienţa economic, dar acest 
lucru trebuie să fie o exceptie şi nu o regulă, iar cei care vor ignora permanent principiile economiei de piaţă vor fi 
mai devreme sau mai târziu sanctionaţi. 
 

Deputat 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
Discriminarea personalului nedidactic din învăţământ trebuie să înceteze! 

 
 Zeci de ani de muncă sunt egali cu zero. În pofida tuturor protestelor de anul trecut, personalului nedidactic 

nu îi este recunoscut, nici astăzi, beneficiul cuvenit, astfel că persoane cu vechime mare în muncă au acelaşi nivel de 
salarizare ca un angajat abia ieşit de pe băncile şcolii. Această situaţie, considerată nelegală şi profund 
discriminatorie, în care se încadrează muncitori necalificaţi, fochişti, paznici, bucătărese, îngrijitori, ce îşi desfăşoară 
activitatea în grădiniţe şi şcoli, vine ca urmare a faptului că garantarea salariului minim brut pe economie a fost 
realizată prin includerea sporului de vechime în salariul de bază, situaţie ce a fost preluată şi cu ocazia încadrărilor 
ulterioare. 

Atât în ţară, cât şi Buzău, sindicatele din învăţământul preuniversitar au atras atenţia în nenumărate rânduri 
asupra situaţiei materiale grave a personalului nedidactic din şcoli, generată de salariile umilitoare ale acestei 
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categorii de salariaţi, care trăieşte la pragul limitei de subzistenţă. La nivelul judeţului Buzău demersurile efectuate de 
către sindicalişti din învăţământul preuniversitar a dus la iniţierea unui proiect de lege, însă fără a se obţine vreun 
rezultat. 

Potrivit sindicaliştilor buzoieni, printr-un ordin guvernamental, reprezentanţii personalului nedidactic din 
şcoli au rămas atât fără sporul pentru condiţii grele, cât şi fără tichetele-cadou. În schimb li s-a promis că, pe 
parcursul a doi ani, vor ajunge la majorări salariale de 35%, însă, bugetul pe 2015 nu prevede astfel de majorări. 
Numai la nivelul judeţului Buzău numărul acestor angajaţi ajunge la 1.200 de persoane. 

Personalul nedidactic din învăţământ nu-şi doreşte salarii mai mari decât cadrele didactice sau personalul 
didactic auxiliar, ci doar sa aibă dreptul la decontarea navetei, la acordarea sporurilor de fidelitate, stabilitate şi pentru 
condiţii de muncă, să beneficieze de scutirea de la taxele de înscriere în învăţământul superior pentru copiii lor şi de 
la plata cazării în cămine studenţeşti a acestora. Într-un cuvânt, această categorie de personal îşi cerşeşte dreptul la un 
salariu decent corespunzător muncii prestate de la un guvern insensibil la demnitatea umană. 
 

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 
*** 

 
Priorităţile  agriculturii  româneşti  în viziunea Partidului Naţional Liberal 

 
Structura programului de guvernare al noului PNL are la bază  realităţile de zi cu zi ale agriculturii 

româneşti. Partidul Naţional Liberal îşi propune să găsească soluţii concrete care să contribuie la o agricultură 
durabilă şi competitivă pe plan european. Principalele probleme cu care se confruntă agricultura românească sunt: 
rezolvarea situaţiei referitoare la cadastru şi comasarea terenurilor agricole şi forestiere. Cadastrul general agricol al 
României este necesar pentru absorbţia fondurilor europene, dar şi pentru o clarificare a situaţiei juridice a 
proprietăţilor agricole- reglementarea activităţii de îmbunătăţiri funciare din România, regândirea cadrului fiscal 
necesar agriculurii româneşti pentru aducerea fermierilor la nivelul de competitivitate european, promovarea şi 
sprijinirea măsurilor de piaţă în sectorul agroalimentar, încurajarea şi promovarea formelor asociative şi 
organizaţiilor profesionale şi interprofesionale, cercetare aplicată pentru nevoile fermierilor şi profesionalizarea 
personalului din agricultură prin sprijinirea şi dezvoltarea învăţământului agricol de specialitate, şi nu în ultimul rând,  
măsuri concrete pentru încurajarea tinerilor fermieri. 

Partidul Naţional Liberal doreşte să  facă din agricultură un motor al economiei naţionale pe termen lung. 
Agricultura este un atu pe care România îl are, un atu care constă nu numai în bogăţia şi fertilitatea solului, ci şi în 
tradiţiile noastre agricole, în talentul fermierilor noştri. 

Agricultura este o resursă care poate deveni unul din motoarele de creştere economică,dacă o vom transforma 
pas cu pas într-o industrie agricolă şi agro-alimentară competitivă, dacă vom trece de la subzistenţă şi export de 
produse brute la agri-business. 

La acest moment, agricultura şi industria agri au o pondere de 12% din PIB (în scădere de la 21% în 2003), 
din care aproximativ jumătate o reprezintă agri-businessul. 14% din investiţiile româneşti merg spre agricultură, în 
scădere de la 24% în anii trecuţi, mai puţin de 1% din investiţiile străine merg către agricultură.În agricultură lucrează 
aproximativ 28% din forţa demuncă, în condiţiile în care 46% din populaţia ţării locuieşte în mediul rural, iar 71% 
din persoanele cu venituri modeste locuiesc la ţară.Productivitatea este scăzută, atât din cauza decalajelor 
tehnologice, cât şi datorită dimensiunilor mici ale gospodăriilor agricole şi fermelor agricole. Mai mult de 90% din 
exploataţiile agricole au mai puţin de 5 ha şi exploatează 29% din suprafaţa agricolă exploatabilă. Mai mult de 50% 
din drepturile de proprietate nu sunt înregistrate în cadastru, mai mult de 14 milioane de parcele de teren agricol nu 
au acces la un drum, din cele 3 milioane de ha beneficiind de infrastructură de irigaţii, doar 25% au sistemul 
funcţional, iar din acestea, doar 30% l-au folosit efectiv în 2012. Forţa de muncă este îmbătrânită, orientată spre 
activităţi primare, iar capacitatea de depozitare este scăzută.  

Partidul Naţional Liberal consideră stringente implementarea următoarelor măsuri: impunerea stimularii 
folosirii terenurilor  agricole, prin politici fiscale, atât sub aspectul reintroducerii în circuitul agricol a terenurilor care 
"stau", cât şi sub aspectul folosirii mai intensive a arendării, acolo unde proprietarii nu dispun de mijloace de 
exploatare, sprjinirea micilor fermieri pentru fertilizări, mecanizări şi accesul la piaţă, aplicarea  unui program de 
tipul "Prima fermă", după modelul "Prima casă"- care ar putea stimula dezvoltarea agriculturii sociale, asigurarea 
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unor condiţii egale de competitivitate între  producătorii români şi cei din Uniunea Europeană, scăderea graduală a 
TVA-ului pentru a stopa producătorii din ţările limitrofe să invadeze piaţa românească cu produsele lor mai ieftine 
datorită TVA-lui scăzut. Competitivitatea agriculturii atârnă de stimularea comasării terenurilor şi concentrarea 
producţiilor pe orizontală., prin crearea de  clustere de industrie agricolă  şi agropolisuri în zone de largi suprafeţe 
fertile şi acces la insfrastructură de depozitare, transport şi expediţie inclusiv pe terţe pieţe. Un astfel de nivel de 
integrare ne va permite creşterea exporturilor de produse procesate şi orientarea lor pe pieţe externe.  Producătorii 
români  trebuie să beneficieze de o Agenţie de Promovare a Exporturilor care să integreze datele de intrare ale  
produselor româneşti pe terţe pieţe, altele decât Uniunea Europeană. De asemenea, Partidul Naţional Liberal îşi 
propune să acţioneze prin dialog şi stimulente pentru relansarea creditului în general şi dezvoltarea unei bănci de 
investiţii în particular care să dezvolte, printre altele, programe de credit agricol în condiţii accesibile şi stimulative. 

România duce lipsă de proiecte şi programe de dezvoltare, atât în agricultură, cât şi în alte domenii 
economice şi sociale. Guvernele Ponta 1,2 şi 3 au transformat de regulă mijloacele în scopuri în sine, uitând care este 
obiectivul firesc al oricărei guvernări: îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Partidul Naţional Liberal îşi propune şi 
doreşte să realizeze o inversare a logicii greşite în care s-a acţionat până acum. 

 Scopul nostru este o nouă calitate a vieţii cetăţenilor, îmbunătăţită atât sub aspectul condiţiilor economice, 
cât şi al serviciilor publice centrale şi locale. 

 La 25 de ani de la Revoluţia din 1989, după ce am asimilat şi ne-am creat instituţii şi legi similare sau 
compatibile cu cele ale statelor membre UE, după ce am integrat acquis-ul comunitar, după ce am atins în cadrul 
NATO cel mai înalt grad de securitate politico - militară, e momentul să dăm un adevărat asalt pentru convergenţa 
nivelului de trai al cetăţeanului român cu nivelul de trai al cetăţenilor statelor dezvoltate economic ale Uniunii 
Europene. Acest obiectiv al Partidului Naţional Liberal este parte integrantă şi este în acord cu obiectivul strategic al 
Proiectului de Ţară "România lucrului bine făcut" al Preşedintelui ales al României, domnul  Klaus lohannis. 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală lucruri prost făcute în România   lucrului bine făcut 

 
 Cu toate că a suferit sute de amendamente, legislaţia fiscală conţine o serie de aberaţii printre care se numără 
taxarea cu sume mai mari decât venitul impozitat, finanţarea şoselelor de către transportatorii feroviari, taxarea în 
cascadă a produselor accizabile. 
  Având în vedere ultimele declaraţii de presă ale premierului Victor Ponta, Codul Fiscal şi Codul de 
Procedură Fiscală se vor modifica din nou, după care vor fi supuse dezbaterii publice, iar la 15 martie vor fi trimise 
Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare. 
 În România lucrului bine făcut, Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală sunt lucruri prost făcute,având în 
vedere faptul că prin normele de aplicare îi aduc pe cei vizaţi în situaţii aberante. 
Una dintre cele mai toxice prevederi ale Codului Fiscal este cea referitoare la baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate (CASS), care conform normelor în vigoare nu poate fi mai mică decât un salariu minim 
brut pe ţară. Astfel, indiferent cât de puţini bani se cîştigă din dividende ori din dobânzi bancare, cetăţenii vor fi 
datori la Fisc cu echivalentul a 5,5% din salariul minim brut pe ţară. În 2015, acest salariu a fost stabilit la 975 de lei 
lunar şi, de la 1 iulie, va urca la 1.050 de lei.   
 Recentele controverse pe marginea taxării alocaţiilor pentru copii readuc pe tapet şi celelalte norme fiscale 
care-i derutează atât pe contribuabili, cât şi pe administratorii sistemului La începutul anului 2015, părinţii care 
acumulau în conturi bancare alocaţiile copiilor s-au trezit cu decizii de impunere din partea Fiscului, având exact 
aceeaşi factură. Li s-au cerut 39 de lei lunar, cu toate că „investiţia“ lor era de 42 de lei lunar – alocaţia copilului. De 
ce 39 de lei? Pentru că au fost luate în calcul veniturile din anul 2012, când salariul minim era de 700 de lei, iar 
contribuţia de 5,5% înseamnă 39 de lei.  
 O altă „minunăţie“ fiscală a Guvernului Ponta constă în taxa de drum existentă în preţul carburanţilor. Pe 
lângă accize, în preţul motorinei şi benzinei mai este inclusă şi o taxă de drum (echivalentă cu 25% din acciză), pe 
care la început au plătit-o toţi transportatorii. Ulterior, această taxă a fost scoasă din carburanţii utilizaţi în 
transporturile navale şi aeriene, dar a rămas în transporturile feroviare.  Logica Guvernului Ponta ne duce la 
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concluzia că transportatorii de pe calea ferată sunt nevoiţi să-şi finanţeze proprii concurenţi, pe cei rutieri, ca şi cum 
trenurile ar merge pe şosele. Toate acestea, în condiţiile în care oricum taxarea utilizării infrastructurii pentru 
operatorii feroviari este la nivel de 25% din totalul costurilor de transport, în timp ce pentru operatorii auto este de 
numai 2%.  
 Mai mult, la produsele accizabile, baza de calcul pentru acciză este formată din costuri+TVA. Dacă taxa pe 
valoarea adăugată (TVA) creşte, atunci creşte baza de calcul pentru acciză. Prin urmare, de când avem TVA de 24% 
am plătit şi o acciză mai mare, pentru că ni se percepe, de fapt, taxă la taxă, aceste produse fiind impozitate în 
cascadă.  Noul Cod Fiscal ar trebui să prevadă schimbarea politicii de impozitare având în vedere semnalele conform 
cărora munca este impozitată prea mult, iar proprietăţile prea puţin. 
 În ultima perioadă premierul Victor Ponta a devenit un adept al consensului naţional atunci când vine vorba 
de luarea unor decizii de importanţă majoră pentru România: pactul naţional pe apărare, pactul naţional referitor la 
masterplanul general pe transporturi. Poate de aceea, premierul Ponta doreşte consens şi în ceea ce priveşte adoptarea 
Codului Fiscal şi al Codului de Procedură Fiscală, afirmând că documentele vor fi discutate în Parlament până când 
va exista un consens politic între majoritate şi opoziţie asupra lor, intenţia fiind însă ca noile coduri să fie aplicate de 
la începutul anului viitor. 
  Surprinzătoare acestă dorinţă de consens politic, având în vedere faptul că actualul Codul Fiscal, care prin 
natura sa ar trebui să fie extrem de predictibil a fost modificat de nenumărate de ori până acum, numai prin ordonanţe 
de urgenţă, în număr de 28.  

România are nevoie stringentă de adoptarea unui Cod Fiscal, care să rămână în vigoare pe termen lung, un 
Cod Fiscal predictibil  pentru mediul privat. Mediul de afaceri şi întreprinzătorii privaţi sunt cei care au creat 
milioane de locuri de muncă în România. Ei sunt cei care au reuşit în ultimii ani să menţină constant numărul de 
locuri de muncă, să plătească la termen impozitele şi taxele datorate statului, să producă, să exporte şi să crească 
astfel economia românească.  
  Strategia economică a Guvernului Ponta 3 este caracterizată de lipsa de expertiză, de o politică fiscală 
haotică, incoerentă, lipsită de orice minimă predictibilitate, o politică fiscală ostilă mediului de afaceri, o politică 
fiscală al cărui singur rezultat este supraimpozitarea şi reducerea investiţiilor. În prezent, politica fiscală a Guvernului 
Ponta 3 duce România spre un dezastru economic şi bugetar cu consecinţe grave asupra mediului de afaceri, respectiv 
asupra nivelului de trai al populaţiei.  

Spre deosebire de actuala majoritate, pentru parlamentarii PNL adoptarea Codului Fiscal şi al Codului  de 
Procedură Fiscală reprezintă o prioritaritate legislativă, un obiectiv vital pentru dezvoltarea sectorului economic al 
României. România are nevoie de fapte şi de certitutini domnilor guvernanţi, nu de vorbe  şi minciuni! 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Un Ordin de Ministru rătăcit 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
 
”Promovăm politici sociale sustenabile care să ofere accesul liber şi egal la educaţie şi la sănătate şi care 

să asigure cetăţenilor români o viaţă demnă. Creştem resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea 
unor surse de finanţare private. Asigurăm unui sistem de salarizare şi motivare financiară corespunzător rolului pe 
care cadrul didactic îl îndeplineşte în societate.” Acestea sunt doar 3 dintre obiectivele privind educaţia enunţate în 
Programul de guvernare al actualului cabinet Ponta, un document oficial asumat la investirea în Parlament în 2014. 
Din păcate însă, vorbim doar de o înşiruire frumoasă de cuvinte, departe de a reprezenta obiectivele reale ale 
guvernării PSD.   

Dintr-un alt document, tot oficial, pregătit încă din 2013, aflăm realitatea cruntă a guvernării actuale, aceea a 
neputinţei şi a ignoranţei. Într-un proiect de Ordin de ministru, care a zăcut prin sertare gata pentru a fi scos după 
perioada de campanie electorală, se prevede, printre altele, reducerea a 5000 de posturi în învăţământ. Documentul 
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deşi poartă semnătura actualului Ministru, nu a fost asumat de acesta, fiind retras în urma scandalului iscat de apariţia 
lui. Deşi promovarea Ordinului în spaţiul public s-a lăsat cu sancţiuni, domnul Sorin Cîmpeanu nu poate ascunde 
intenţia actualului Guvern şi care a reprezentat în fapt şi politica dusă în ultimii ani de cabinetul Ponta, aceea de a 
menţine subfinanţat un domeniu atât de important pentru o societate dezvoltată. 

În declaraţiile sale, domnul Cîmpeanu ignoră faptul că retragerea acestui document nu va rezolva o problemă 
acută în sistem. Chiar dacă în următoarea perioadă respectivele posturi din învăţământ nu vor mai fi desfiinţate printr-
un ordin de ministru, acestea se vor reduce de la sine. Abandonul şcolar în creştere de la an la an, în fapt scăderea 
dramatică a populaţiei şcolare, va duce inevitabil la reducerea numărului de norme şi posturi din învăţământ. Prin 
declaraţii pompoase de susţinere sau prin acorduri încheiate de ochii lumii, cum s-a dovedit cel din noiembrie 2014 
semnat de miniştrii actualului Guvern împreună cu sindicatele din învăţământ, nu se reuşeşte decât ascunderea sub 
preş a unei realităţi care pe hârtie nu arată la fel de bine precum obiectivele amintite de mine în începutul declaraţiei 
şi asumate într-un program de guvernare.  

Elevii şi părinţii şi-au pierdut încrederea că actualul sistem educaţional poate oferi o şansă reală de a ocupa 
un job în piaţa muncii la finalizarea studiilor, unul care să mai fie şi bine remunerat, iar acest lucru se datorează 
politicii educaţionale promovată în ultimii ani. Cei care plătesc poliţele pentru menţinerea unui învăţământ 
neperformant sunt atât elevii, cât şi profesorii care nu vor mai avea cui să predea. 

Ceea ce trebuie să facă domnul Cîmpeanu, este să vină cu soluţii reale în vederea modernizării 
învăţământului românesc, adecvarea lui la noile realităţi de pe piaţa muncii, precum şi pentru atragerea de surse de 
finanţare care să susţină eficientizarea sistemului, printre care şi creşterile salariale atât de mult promise de toţi 
miniştrii care au deţinut portofoliul educaţiei. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ovidiu Ioan Dumitru 

 
*** 

 
România are nevoie de un master plan care să includă în mod consistent şi domeniile naval şi aerian 

        
 

Stimaţi colegi,  
Vin în faţa dumneavoastră pentru a lansa un apel public pentru mobilizarea tuturor forţelor politice din 

România într-un proiect vital pentru dezvoltarea noastră ca ţară: finalizarea şi adoptarea Masterplanului General de 
Transport. Ultimele săptămâni au adus în opinia publică o nouă etapă privind definitivarea acestui proiect de interes 
naţional, un demers ce trebuie urgentat şi formalizat într-o formă convenită de către toate partidele politice, într-un 
consens care să asigure viabilitatea şi implementarea sa în termenii conveniţi. Nu ne mai putem permite nicio zi de 
întârziere, nicio dispută sau interes politic care să perturbe acest proces, concluzie atinsă inclusiv în cadrul vizitei de 
lucru pe care Comisia pentru Transporturi a avut-o săptămâna trecută la sediul Ministerului Transporturilor, cu 
domnul ministru Ioan Rus.  

Am încredere că am atins maturitatea politică necesară pentru a găsi un echilibru privind infrastructura 
naţională de transport astfel încât să nu prioritizăm doar proiectele rutiere, ci şi cele ce ţin de sectorul naval şi aerian. 
Cu regret trebuie să constat că Masterplan-ul prezentat opiniei publice şi inclusiv Comisiei parlamentare pentru 
transport la ultima şedinţă de lucru, dirijează doar 5% din fondurile europene către aceste sectoare de transport. Ori, 
dacă luăm modelul altor ţări, precum Italia, Elveţia sau Germania, vedem că procesul este în curs de inversare, adică 
se acordă un sprijin mai mare pentru transportul aerian şi naval, în sensul descărcării autostrăzilor. Mai mult, 
România dispune de aproape 1.000 de kilometri deschidere la Dunăre, în timp ce portul Constanţa este, în acest 
moment, pe primul loc în UE în privinţa volumului de tranzacţionare pe piaţa cerealelor. Avem, în fapt, o poartă a 
Europei care nu beneficiază de interconexiuni cu transportul feroviar, spre exemplu, sau cu autostrăzile din noul 
proiect.  

Din acest moment, în calitate de deputat de Constanţa şi de preşedinte al Comisiei pentru Transporturi, 
consider că lucrurile trebuie făcute temeinic, în aşa fel încât toate problemele de transport să fie rezolvate, să nu 
investim într-o infrastructură dezmembrată, care nu se „leagă”. Vorbim despre un Masterplan General de Transport 
ca proiect de interes naţional, din care nu trebuie să lipsească sectorul naval şi cel feroviar. În absenţa finanţărilor 
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pentru aceste două infrastructuri, perspectivele economice ale României sunt limitate pentru următorii ani într-un 
context internaţional care ne obligă să acordăm o atenţie sporită mediilor şi activităţilor cu un grad redus de poluare 
şi care pot susţine dezvoltarea unor zone în prezent vitregite. 

       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Master Planul propus de Guvernul Ponta ignoră domeniul naval! 

 
Stimaţi colegi,  
Suntem cu toţi de acord că România ultimilor 25 de ani a fost pe bună dreptate profund afectată de lipsa 

unui consens politic larg în privinţa unei strategii pe termen mediu şi lung, strategie care să aibă ca obiect dezvoltarea 
infrastructurii generale a ţării. 

 În acest sens, consider că adoptarea urgentă a Master planului General de Transport reprezintă o necesitate 
reală, date fiind condiţiile actuale ale infrastructurii româneşti. 

Pe de altă parte, cred cu toată tăria că un astfel de demers, atât de important şi de mult aşteptat de către 
fiecare cetăţean al acestei ţări, să fie agreat atât de societatea civilă, de comunităţile locale, cât şi de întreprinzătorii 
privaţi, dar, mai ales, să aibă susţinerea politică a tuturor partidelor parlamentare. 

De aceea consider că un astfel de demers guvernamental, cum este Master Planul de transport al României, 
nu poate fi unul superficial, care să nu ia absolut deloc în considerare dezvoltarea unor domenii care dau României un 
avantaj important în Europa, cum sunt domeniile naval şi aerian! 

Aş vrea să mă refer în primul rând la faptul că Ministerul Transporturilor a neglijat în totalitate domeniul 
naval, în condiţiile în care România dispune de aproape 1.000 de kilometri deschidere la Dunăre, cu porturi 
importante cum sunt Brăila şi Galaţi, iar portul Constanţa este al doilea ca marime la Marea Neagră, dupa 
Novorossiysk din Rusia, şi primul din perspectiva traficului de mărfuri în container. Iar această neglijenţă din partea 
Guvernului privind prinderea în Master Plan a unor investiţii de dezvoltare în domeniul naval vor conduce, cu 
siguranţă, la pierderea culoarului de transport de către România în favoarea Bulgariei.  

Mai mult decât atât, întreaga infrastructură portuară, dar în special cea de pe Dunăre, merită întreaga 
atenţie atunci când vine vorba de dezvoltare, luând în considerare aici, atât trendul altor ţări europene care pun accent 
pe dezvoltarea infrastructurii din domeniul naval, în primul rând din considerentul gradului mai redus de poluare, cât 
şi a faptului că infrastructura noastră portuară are un potenţial important de dezvoltare prin investiţii. 

Aş trage chiar un semnal de alarmă Guvernului Ponta în privinţa lacunelor acestui Master Plan, care a fost 
întocmit fără consultări prealabile între Guvern şi comunitatea portuară, iar strategiile şi soluţiile investiţionale 
propuse, de exemplu, în cazul Portului Brăila, nu au avut în vedere realităţile existente la nivelul portului şi nici 
necesităţile reale de dezvoltare ale unuia dintre cele mai importante porturi de pe Dunăre. 

În calitate de deputat PNL de Brăila, cer Guvernului Ponta să înţeleagă că avantajele de ţară pot fi foarte 
uşor transformate în dezavantaje majore, dacă domenii atât de importante, cum sunt cel naval şi aerian, rămân doar la 
stadiul de simple menţiuni într-o strategie de dezvoltare pe termen mediu şi lung! 

       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 

 
Guvernul trebuie să găsească soluţii imediate pentru criza CHF 

 
A trecut aproape o lună de zile de când s-a declaşat în România criza francului elveţian, şi anume creşterea 

fulminantă şi peste-noapte a cursului francului elveţian, care a atins pe 23 ianuarie un maxim istoric, de 4,5817 lei, 
după mai multe şedinte în care a doborât record după record, ca urmare a eliminării plafonului minim de 1,2 
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franci/euro impus anterior de Banca Elveţiei, criză care a condus la imposibilitatea plăţii ratelor lunare ale creditelor 
pe care le au în această monedă cei peste 75.000 de români. 

Mai mult decât atât, în toată această perioadă, Guvernul Ponta a făcut doar declaraţii de presă, dar nu a găsit  
şi implementat nicio soluţie concretă, măcar pe termen scurt, deşi alte state europene, cum sunt Ungaria, Croaţia etc, 
au luat măsuri imediate atunci când cetăţenii lor au trecut prin crize similare, cum sunt converirea creditelor din CHF 
în monedele locale sau alte măsuri menite să facă suportabile ratele creditorilor afectaţi!  

Ce a făcut Guvernul Ponta, în toată această perioadă, de când s-a declaşat această criză, care a condus 
inclusiv la proteste repetate, în stradă, ale românilor afectaţi profund din punct de vedere financiar de criza CHF?! 
Simplu, dar tragic pentru români! A intrat în silenzio stampa şi a pasat, bineînţeles, responsabilitatea, ca de obicei, 
deşi nu numai cetăţenii români afectaţi de această creştere impresionantă a cursului CHF dintr-o dată, ci şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a cerut o soluţie legislativă pentru problemele 
debitorilor cu credite în franci elveţieni, prin care să se impună împărţirea riscurilor între clienţi şi bănci, dar şi soluţii 
concrete pe termen lung din partea băncilor. 

Noi, parlamentarii PNL, am reacţionat imediat şi am chemat în ultimele săptămâni de mai multe ori, 
reprezentanţii BNR la audieri în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, comisie al cărei secretar sunt, cerând Băncii 
noastre Naţionale să-şi facă datoria de instituţie de reglementare în domeniul bancar şi nu numai pe cea de mediator 
şi să găsească, împreună cu Guvernul Ponta - cel care în doar 2 ani de guvernare a dat aproape 300 de OUG, deşi cele 
mai multe nu-şi justificau nicidecum urgenţa în vreun fel -, aşa cum cere şi ANPC şi cum o cer şi clienţii păgubiţi ai 
băncilor, soluţii viabile şi echitabile, pe termen lung, care să impună un echilibru între drepturile şi obligaţiile 
părţilor. PNL consideă necesar să se prevadă măsuri foarte  clare pentru a-i sprijini pe consumatori cu privire la 
conştientizarea riscului pe care şi-l asumă, precum şi cu privire la posibilitatea limitării expunerii la riscul ratei de 
schimb valutar pe durata creditului. 

Pe termen scurt, dacă alte state europene au putut găsi soluţii, vă întreb, domnilor guvernanţi, România de ce 
nu poate, mai ales că o astfel de criză poate conduce oricând şi la apariţia unor fenomene sociale grave?! 

Vă mulţumesc! 
             

Deputat 
Mihai  Aurel Donţu 

 
*** 

 
Preşedintele Klaus Iohannis în Parlament: pentru prima dată, în România, instituţiile pot funcţiona în baza 

dialogului consfinţit de Constituţie 
 

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la începutul săptămânii trecute, în primul discurs susţinut în plenul 
reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, că va veni la începutul fiecărei sesiuni parlamentare în faţa Parlamentului 
pentru a vorbi despre priorităţi, precizând că „progresul unei naţiuni nu se poate naşte din conflict permanent între 
cei care o reprezintă”. „Priviţi prezenţa mea ca un semn de respect şi deschidere pentru puterea legiuitoare. Ca 
preşedinte al României, îmi asum, astfel, o relaţie de colaboare instituţională corectă şi de parteneriat cu 
Parlamentul”, a spus preşedintele Klaus Iohannis în discursul său, menţionând că „un asemenea parteneriat 
răspunde spiritului Constituţiei şi aşteptărilor cetăţenilor, dar are şi însemnate raţiuni practice”. 

Cerându-le parlamentarilor să renunţe la „populism şi electoralism” şi la practica „schimbărilor de faţadă”, 
preşedintele Klaus Iohannis a pus pe agenda forului legislativ temele modificării sistemului de vot, a sistemului de 
finanţare a partidelor şi campaniilor electorale, un raport corect în ceea ce priveşte actul de justiţie şi disponibilitatea 
medierii pe teme sensibile, în acest ultim caz dând exemplul legii securităţii cibernetice. „O spun direct: îmi doresc 
un Parlament puternic. Pentru că un Parlament slab înseamnă o verigă slabă în construcţia democratică. Pentru că 
un Parlament lipsit de credibilitate nu face decât să îndepărteze cetăţenii de politică şi să lase loc îndoielii, 
resemnării sau cinismului. Parteneriatul preşedintelui cu Parlamentul răspunde nevoii de a restabili încrederea în 
această instituţie fundamentală a democraţiei. Dar este important ca şi acţiunile dumneavoastră, deopotrivă, să fie 
în acelaşi sens. Un Parlament ferm în materie de integritate, corect în raport cu cererile justiţiei, responsabil în actul 
de legiferare, activ în atribuţiile de control şi transparent în conduită va fi, cu siguranţă, privit altfel de cetăţeni”, a 
spus Iohannis. 
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Analizat ca structură, dar şi ca intonaţie, discursul preşedintelui Klaus Iohannis în Parlamentul României a 
fost ceea ce trebuia să fie, fără cusur, îmi permit să spun. Comparativ cu predecesorul său, sistematic tumultuos şi 
care nu pierdea ocazia să sfideze logica şi bunul simţ,  actualul preşedinte a adoptat un alt stil.   

Discursul preşedintelui Klaus Iohannis, menit să responsabilizeze şi să dinamizeze Parlamentul, a avut în 
vedere agenda convenită în recentele discuţii cu partidele politice, care cuprinde noi legi electorale, o lege a 
securităţii cibernetice extrem de sensibilă, o nouă strategie de apărare, etc. Impunându-şi stilul cumpătat, ferit de 
derapaje retorice, preşedintele Klaus Iohannis s-a înscris în litera şi spiritul Constituţiei. 

Altfel spus, discursul, temele abordate şi tonul declaraţiilor preşedintelui Iohannis vin să confirme că, după 
mulţi ani, în România politica se poate face şi altfel, iar instituţiile pot funcţiona într-un raport corect una faţă de 
cealaltă, în baza dialogului consfinţit de Constituţie. În România există, pentru prima dată, un raport corect între 
instituţia Preşedinţiei şi instituţia Parlamentului. 

Sunt convins că un parteneriat şi o colaborare instituţională între Preşedinte şi Parlament nu pot fi decât în 
beneficiul cetăţenilor. Apelul preşedintelui de renunţare la populism, la electoralism, la restabilirea dialogului ar 
trebui însuşit, în mod normal, de toţi cei care am fost prezenţi luni în plenul reunit al Parlamentului. Consider că acest 
nou model de a face politică trebuie să fie îmbrăţişat de toţi actorii politici, dar mai ales de către actuala majoritate 
parlamentară. Pentru a lucra însă împreună în interesul românilor, pentru a face un Parlament cu adevărat puternic 
trebuie să renunţăm cu toţii, aşa cum puncta şi preşedintele Klaus Iohannis, la acţiuni şi interese electorale de 
conjunctură. 

Din păcate, parcursul unor legi, chiar în cadrul actualei sesiuni parlamentare, este parazitat mai degrabă de 
interese electorale, ceea ce determină un drum legislativ sinuos, marcat în dese rânduri de dispute. De exemplu, 
populismul şi electoralismul îi determină pe liderii PSD, dar şi pe Victor Ponta să afirme public că doresc reformarea 
legislaţiei electorale, dar în fapt, din cauza propriilor interese politice meschine, să blocheze pur şi simplu activitatea 
Comisiei de Cod Electoral. Dacă PSD doreşte să facă dovada faptului că s-a vindecat de populism, nu are decât să o 
arate în Parlament. Ceea ce vedem este veşnica strategie de tergiversare şi blocare a activităţii Legislativului. 

Dragi colegi, România trebuie să profite la maximum de resetarea politică decisă prin votul din 16 noiembrie 
2014, iar activitatea legislativului să se reflecte în acte normative care să răspundă în mod real nevoilor întregii 
societăţi, acum când avem cu adevărat şansa unei relaţii corecte Preşedinte-Parlament. 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
Stimaţi colegi,  
A început o nouă sesiune parlamentară şi, dacă facem bilanţul acestor două săptămâni de activitate, ne 

dăm seama că majoritatea parlamentară creată în jurul PSD şi a liderului său  nu doreşte sau nu poate să îşi 
schimbe metehnele.   

Introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor a ”Orei premierului” ne-a făcut să credem, 
pentru scurt timp din păcate, că Victor Ponta îşi doreşte o schimbare de atitudine faţă de Parlament, că îşi doreşte 
dialog şi o relaţie instituţională corectă.  

Ce s-a întâmplat de fapt? 
Această „oră” a fost un simplu joc de imagine, în care premierul, pretinzând că restabileşte dialogul cu 

Parlamentul a vorbit despre  propria guvernare, dând indicaţii Legislativului şi plecând fără să răspundă la nicio 
întrebare. Să fie acesta oare un dialog real? Nu credem! 

În condiţiile în care acesta şi-a continuat comportamentul duplicitar, chiar şi faţă de activitatea propriului 
partid în Parlament, făcându-se că nu cunoaşte activitatea colegilor săi din majoritatea care a controlat şi mai 
controlează încă această instituţie, acest demers al domnului Ponta este total necredibil.   

PNL îşi doreşte întărirea rolului Parlamentului, însă primul ministru, contrar celor declarate,  a lucrat 
permanent în direcţia opusă, ocolind această instituţie când a fost cazul unor proiecte majore şi evitând permanent 
dezbaterea parlamentară de frica de a nu fi scoase  la lumină carenţele iniţiativelor guvernamentale. 

Un singur exemplu vreau să dau referitor la dublul limbaj practicat de PSD şi de cei care conduc acest 
partid: deşi clamează  că centrul dezbaterilor legislative trebuie să fie Parlamentul, majoritatea PSD a blocat 
introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor de ieri, 11 februarie, a  legii de respingere a OUG 
55/2014, care a dat liber migraţiei aleşilor locali.  
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PSD a respins orice variantă  propusă de PNL pentru soluţionarea acestei probleme, ocolind netransparent 
orice procedură parlamentară, dacă un proiect nu îi serveşte interesului politic. 

Refuzul  constant al PSD de a îndrepta acest  act normativ care încalcă statul de drept şi care produce 
efecte aberante, demonstrează atitudinea sfidătoare a acestei grupări faţă de Legea  fundamentală şi demonstrează 
aceeaşi atitudine împotriva respectării legalităţii şi a ordinii de drept. 

În aceste condiţii, dialogul pe care il mimează premierul şi cei care îl susţin este doar praf în ochii 
cetăţenilor ale căror interese ar trebui să le reprezinte.   
 

Deputat 
Eugen Nicolăescu 

 
*** 

 
Sistemul de învăţământ preuniversitar – în pericol de pesedizare 

 
 Stimaţi colegi,  
 
Partidul Social Democrat simte că nu va mai putea să păstreze mult timp Puterea dacă nu găseşte o nouă 

modalitate pentru a-şi înregimenta membrii în poziţii-cheie, de a-şi răsplăti clientela politică şi de-şi securiza oamenii 
în funcţii cu putere decizională. Ultima ţintă a PSD: sistemul de învăţământ preuniversitar, unde Guvernul Ponta a 
găsit o soluţie complet nedemocratică pentru a se asigura că oamenii săi îşi vor asigura fotoliile de şefi din care, 
ulterior, să subordoneze tot ce mişcă în şcolile şi liceele din România.  

Fac referire, bineînţeles, la organizarea într-o grabă nemaivăzută a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de 
inspectori şcolari generali, grabă ce semnalează intenţia PSD de a permite accesul şi confirmarea în aceste funcţii 
doar pentru persoanele agreate politic de actuala Putere.   

Partidul Naţional Liberal trage un semnal de alarmă privind pericolul de pesedizare a sistemului educaţional 
printr-o măsură guvernamentală introdusă de Guvernul Ponta. În condiţiile în care, având în vedere termenele strânse 
de depunere a dosarelor, este evident că accesul la aceste concursuri este asigurat exclusiv pentru cei care ştiau de 
dinainte despre organizarea lor “pe fugă”. Spun acest lucru având în vedere că vorbim despre un termen de 
înregistrare a documentelor de doar şapte zile, din care două sunt zile libere, fiind zile de week-end. Mai mult, în 
lipsa oricărei dezbateri publice sau consultări cu organizaţiile profesionale şi sindicale, Guvernul PSD a introdus o 
nouă prevedere în metodologia concursului.  

Fac referire la articolul 2, litera i), prin care se cere să nu fi împlinit la “data concursului” vârsta de pensionare. 
La fel ca şi colegii mei de partid, mă întreb la rândul meu, dacă nu acesta este unul dintre motivele urgentării 
concursurilor, anume pentru a permite unei clientele politice a coaliţiei de guvernare să ocupe mandate cu o durată de 
patru ani, chiar dacă pe parcursul lor este depăşită vârsta de pensionare. 

Organizarea în aceste condiţii a concursurilor pentru funcţiile de inspector-şef va avea urmări extrem de grave, 
având în vedere că, în urma adoptării OUG 49/2014, inspectoratele şcolare au devenit responsabile de organizarea 
concursurilor pentru funcţiile de directori de unităţi de învăţământ preuniversitar. Cei 42 de inspectorii generali 
numiţi prin această procedură de urgenţă vor fi, prin urmare, cei care vor alege directorii şcolilor şi liceelor din 
România 

În faţa acestor abuzuri şi măsuri discriminatorii şi nedemocratice, Partidul Naţional Liberal, aflat în prezent în 
Opoziţie, nu poate decât să îşi facă datoria şi să reclame public abuzurile Guvernului PSD. Legislaţia şi regulamentul 
parlamentar nu permite mai mult, însă avem încrederea că dascălii români nu vor tolera ca sistemul de învăţământ 
preuniversitar să fie acaparat definitiv de PSD, candidaţii şi reprezentanţii din educaţie fiind singurii care pot 
contesta, sancţiona şi opri acest demers abuziv.  

        Vă mulţumesc! 
 

Deputat 

         Ştefan Alexandru Băişanu 
 

      *** 
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Fenomenul dedublării personalităţii loveşte din nou în Parlamentul României: 
Un ministru din Guvernul Ponta nu-şi susţine proiectul iniţiat ca deputat 

 
O situaţie de tot râsul, dacă n-ar fi de tot plânsul, s-a petrecut recent în plenul Camerei Deputaţilor unde, din 

nou, majoritatea parlamentară PSD a dovedit un nivel maxim de ipocrizie. Astfel, la dezbaterea unui proiect de lege 
depus de către parlamentari ai Grupului PSD cu privire la o serie de măsuri de sprijin pentru românii din străinătate, 
aceiaşi parlamentari PSD au refuzat adoptarea iniţiativei, cerând, în schimb, retrimiterea la comisii a proiectului, 
adică îngroparea lui. După modelul deputatului Victor Ponta care nu votează proiectul premierului Victor Ponta, 
fenomenul dedublării personalităţii a lovit din nou în Parlamentul României, întrucât printre iniţiatorii PL-x 268/2014 
se numără inclusiv ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, domnul Angel Tîlvăr, care, însă, nu a venit să-şi 
susţină proiectul legislativ pe care l-a depus în calitate de deputat.  

De la tribuna Parlamentului, am solicitat colegilor deputaţi ca iniţiativa privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni să nu fie retrimisă la comisii, ci să fie supusă votului în forma propusă, având în vedere că răspunsul 
Guvernului Ponta este mereu acelaşi  când este vorba despre o măsură care să îi sprijine pe românii din străinătate, 
respectiv că nu susţine astfel de proiecte de lege. Din păcate, votul majorităţii PSD care a sărit să îşi acopere gafa, a 
fost decisiv, aşa că proiectul s-a întors de unde a plecat. 

În calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile români de pretutindeni, voi monitoriza procesul 
legislativ al Propunerii legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni, considerând că este o bătaie de joc la adresa românilor din Diaspora ca astfel de iniţiativă importantă 
să nu beneficieze de susţinerea Guvernului Ponta, în contextul în care - culmea, ministrul de resort este unul dintre 
iniţiatori.  
 

Deputat 
Mircea Dolha 

 
*** 

 
Cine răspunde pentru pierderile suferite de companiile ce cad victimă acţiunilor de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-
condamnare” desfăşurate duminica de către reprezentanţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei şi 

Ministerului de Interne? 
 

Spaţiul public este marcat, în ultimele luni, de o amplă activitate a instituţiilor subordonate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului de Interne, acţiuni a căror vigoare o salut şi o apreciez. 

Condamn cu fermitate actele de corupţie, evaziune fiscală şi fraudă, însă nu pot să nu sesizez că o parte 
dintre intervenţiile desfăşurate de unele instituţii s-au transformat într-un adevărat circ mediatic, beneficiind de 
mediatizare  în direct, cu informaţii ”suculente” furnizate ”pe surse” şi, cel mai îngrijorător, cu dezvăluirea identităţii 
societăţilor comerciale şi a antreprenorilor asupra cărora planează suspiciuni. Edificator este un caz recent, consumat 
DUMINICĂ 01 februarie, începând cu ora 7 dimineaţa când se spărgeau (în direct!) uşile unor firme, care a făcut 
deliciul întregii prese, inclusiv a celei tabloide, prin detaliile şi informaţiile oferite pe larg inclusiv publicaţiilor 
mondene, unde a fost publicat, spre exemplu, un articol cu titlul: ”Uite mamă vin MASCAŢII"! Percheziţii la firme 
de IT si construcţii! Printre firmele vizate: Erbasu, UTI şi Strabag”. În legătură cu acest caz, la o săptămână distanţă, 
potrivit informaţiilor din presă, proprietarul a cel puţin una dintre companii – Cristian Erbaşu, a fost nevoit să facă 
precizări publice conform cărora, din actele de urmărire, a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate, 
iar el a fost audiat doar ca martor.  

În acest context, nu doar că asistăm la un fenomen de ”tele-justiţie”, dar şi la unul de ”tele-condamnare”, 
având în vedere că acest practici afectează iremediabil imaginea unor companii şi persoane publice, deşi acestea nu 
sunt supuse numai unor percheziţii în direct, nerespectându-se prezumţia de nevinovăţie prin modul în care se 
permite mediatizarea şi prezentarea informaţiilor în spaţiul public.  

A devenit deja un obicei ca aceste intervenţii ”în forţă” să aibă loc la prima oră a dimineţii şi chiar în zilele 
de sâmbătă sau duminică, atunci când este evident că la sediile societăţilor nu se află angajaţii sau persoanele vizate 
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de anchetă, însă aceste intervale ”se pliază” perfect pe orele în care agenda publică este liberă, asigurând astfel 
transmisiile live pe canalele de televiziune  - unele prezente cu camere de filmat la faţa locului.  

În tot acest context, nu este suprinzătoare decizia luată pe 24 ianuarie a.c. în plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au hotărât sesizarea Ministrului Justiţiei, pentru iniţierea unui 
proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedură civilă (Legea 134/2010) cu o serie de propuneri 
punctuale pentru a îmbunătăţi sistemul judiciar.   

În calitate de deputat liberal al Parlamentului României, dar şi de cetăţean al acestei ţări, mă simt obligat să 
solicit clarificări publice din partea instituţiilor implicate, inclusiv Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne, cu prin 
privire la o serie de chestiuni, precum: 

- Care este procedura instituţională prin care mass-media sunt anunţate selectiv de acţiunile de 
percheziţie ale departamentelor aflate în subordinea dumneavoastră? 

- Revenind strict la percheziţiile de duminică, 1 februarie 2015, ce “măsuri speciale” au impus această 
acţiune care, dacă s-ar fi derulat peste 24 de ore, ori înainte cu 24 de ore, nu mai prezenta nevoia spargerii uşilor 
sediilor societăţilor vizate? Nu este, cumva, vorba despre un exces  de putere? 

- Răspunde cineva pentru aceste acţiuni care, prin modul în care se desfăşoară, condamnă firmele 
respective înainte de a se pronunţa, asa cum este normal, justiţia? Mai mult, de a doua zi, nici o bancă nu va mai 
credita aceste companii, beneficiarii lor vor avea mari reticenţe în a mai lucra cu ele, iar activitatea societăţilor va fi 
semi-paralizată. Nu mai vorbesc de cele câteva mii de locuri de muncă pe care le generează la orizontală 
(subcontractori, prestatori, parteneri, furnizori etc). 

- Care este poziţia instituţiilor implicate în raport cu aceste eventuale abuzuri care vizează societăţi 
comerciale cu o activitate îndelungată şi care, înainte de a ajunge în faţa justiţiei, sunt deja etichetate şi condamnate 
de opinia publică ”mulţumită” informaţiilor ”scurse” din dosare? 

În final, doresc să îmi reiterez aprecierea pentru acţiunile judiciare continue, pentru lupta anticorupţie,  
contra evaziunii fiscale şi pentru toate eforturile structurii pe care o conduceţi şi ale instituţiilor subordonate de a 
aplica litera legii, considerând însă că în aceste acţiuni, eventuale excese, practicile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-
condamnare” ar trebui să fie eliminate din sistem, astfel încât să fie asigurată şi protejată prezumţia de nevinovăţie 
conform articolului 23, alin. 11 din Constituţia României. 

Menţionez că întrebările referitoare la acţiunile de ”tele-justiţie” şi de ”tele-condamnare” desfăşurate recent 
de mai multe insituţii ale statului fac obiectul unei interpelări parlamentare pe care o depun la Camera Deputaţilor. 
Totodată, în temeiul art. 97 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, voi trasmite o 
sesizare Inspecţiei Judiciare - Consiliului Superior al Magistraturii pentru a examina posibila activitate sau conduită 
necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii 
ori săvârşirea de către aceştia a unor eventuale abateri în situaţiile de tipul celor menţionate anterior.  

 
Deputat 

Mircea Dolha 
 

*** 
 

Premierul Victor Ponta nu poate să doarmă liniştit dacă nu găseşte o metodă pentru a pedepsi Diaspora şi pe 
toţi cei ce nu l-au votat 

 
Nu trece săptămână fără ca premierul Victor Ponta să nu se gândească la ”binele” românilor care trăiesc în 

afara graniţelor ţării şi nu numai.  
Când spun că este preocupat, mi-ar plăcea să cred că prim-ministrului îi pasă cu adevărat de bunăstarea 

românilor, atât a celor din ţară, cât şi a celor din străinătate. Este însă evident că lucrurile nu stau deloc aşa şi am 
convingerea că premierul Victor Ponta nu poate să doarmă liniştit dacă nu găseşte o metodă pentru a pedepsi 
Diaspora şi pe toţi cei ce nu l-au votat.  

Aş putea îndrăzni să spun că şeful PSD a devenit obsedat de aceşti cetăţeni ai României pe care, sunt 
convins, îi vede principalii vinovaţi pentru faptul că nu a ajuns preşedinte. În realitate, nu doar românii din afară nu l-
au votat, ci şi cei din ţară s-au mobilizat la urne pentru ca PSD să nu pună mâna stăpânire şi pe Palatul Cotroceni.  

În calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, sunt revoltat 
de intenţiile exprimate de prim-ministrul Victor Ponta de a rezolva problemele financiare create de Guvernul său 
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obligând cetăţenii din Diaspora să contribuie la asigurările sociale cu 10 euro lunar. Aceşti oameni deja contribuie la 
bugetele statelor în care locuiesc şi de unde vor beneficia de pensie când se vor retrage din activitate, aşa că sugestia 
premierului este de-a dreptul aberantă, mai ales în contextul în care doamna Rovana Plumb, ministrul Muncii, nu 
conteneşte să ne asigure, la fiecare declaraţie, că nu trebuie să ne facem griji, că bugetul asigurărilor sociale este solid 
şi lipsit de probleme. Care este, de fapt, situaţia bugetului din care se plătesc pensiile românilor, domnule Ponta? 
 

Deputat 
Mircea Dolha 

 
*** 

 
Domnule Ponta, algoritmul dumneavoastră de echilibrare a bugetelor locale este o catastrofă. Primarii şi 

consilierii refuză să voteze bugetele locale! 
 

Stimate domnule premier Victor Ponta, aţi reuşit din nou să dovediţi că nu sunteţi deloc interesat de 
problemele reale ale românilor. Altfel nu îmi explic de ce continuaţi să vă bateţi joc de comunităţile locale, tăind 
bugetele administraţiilor şi lăsând primarii – şi pe cei din Opoziţie, dar şi pe cei ai PSD, în imposibilitatea de a-şi 
duce la bun sfârşit proiectele şi de a accesa fonduri europene.  

În calitate de deputat ales în judeţul Maramureş, am primit în ultimele zile semnale disperate din partea 
primarilor din această regiune. Este vorba atât de primari ai PNL, cât şi de primari din PSD, care m-au informat că 
zeci de localităţi din zonă au primit alocări financiare net inferioare faţă de cele de anul trecut. Mai exact, ca să vă 
faceţi o idee despre gravitatea situaţiei, imaginaţi-vă că o comună cu doar 3.200 de locuitori şi o suprafaţă de 2.500 
de ha a primit 5.100.000 de lei, în timp ce altor şase comune din aceeaşi zonă, totalizând o populaţie de peste 38.000 
de locuitori şi suprafaţă de trei ori mai mare, le revine (în total) doar 3.800.000 de lei.  

În acest context, autorităţile locale nu-şi pot acoperi nici măcar cheltuielile de funcţionare (între acestea fiind 
incluse şi cheltuieli aferente şcolilor şi grădiniţelor, iluminatul public, colectarea gunoaielor, etc.). Exclus să se mai 
poată gândi la dezvoltarea acestor comunităţi, astfel că primarii şi consilierii locali m-au înştiinţat că în aceste 
condiţii, ei refuză să voteze proiectele de buget pe anul 2015, un buget care nu le permite să elaboreze nici un proiect 
pentru comunităţile pe care le conduc. Este vorba, domnule premier Ponta, despre un blocaj fără precedent la care s-a 
ajuns din cauza unui algoritm făcut pe genunchi şi care nu răspunde nevoilor comunităţilor locale.  

Menţionez că primarii cu care am stat de vorbă nu contestă nevoia de finanţare a localităţilor mici, însă 
Guvernul pe care îl conduceţi trebuie să înţeleagă că nevoile unei comune mari sau ale unui oraş sunt diferite de cele 
ale comunităţilor mici. Este greşită o egalizare între unităţile administrativ teritoriale printr-un sistem care face 
abstracţie de numărul locuitorilor şi suprafaţa localităţilor. 

În calitatea mea de membru al Parlamentului României, vă solicit public, domnule premier Ponta, să 
interveniţi urgent în soluţionarea acestor alocări bugetare catastrofale care obligă administraţiile locale să recurgă la 
măsuri extreme ce pot ajunge până la blocarea totală a activităţii din lipsa resurselor financiare.  

 
Deputat 

Mircea Dolha 
 

*** 
 

Rescrierea Codului fiscal nu trebuie să fie prilej pentru introducerea de noi taxe şi impozite pe umerii 
românilor! 

 
 Stabilitatea şi predictibilitea fiscală, precum şi simplificarea legislaţiei sunt condiţii necesare pe care 
Guvernul Ponta trebuie să le asigure pentru atragerea investitorilor străini şi pentru a-i determina pe cei autohtoni să 
aducă plus valoare economiei româneşti prin investiţiile derulate. 
 Din acest punct de vedere, Codul fiscal reprezintă Constituţia pe care orice investitor o analizează atunci 
când are de gând să-şi planifice o afacere în România şi să-şi etapizeze realizarea ei, cu costuri şi beneficii. Un cadru 
fiscal bine scris şi predictibil, fără multe taxe şi impozite, poate fi o garanţie a succesului investiţiilor, care la rândul 
lor au puterea de a multiplica efectele economice, prin crearea de locuri de muncă şi fonduri suplimentare la buget. 
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 La cum arată astăzi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, putem 
vorbi de o maltratare a cadrului fiscal, fără precedent în materie legislativă. 
 În numai 2 ani de zile de când guvernează, Guvernul Ponta a devenit campionul taxelor şi impozitelor şi al 
modificărilor Codului fiscal pe bandă rulantă. În această perioadă, Codul fiscal a suferit aproape 30 de modificări, 
dintre care 17 prin Ordonanţe de urgenţă şi Ordonanţe simple, practic în fiecare lună de guvernare PSD, Codul fiscal 
a suferit cel puţin o modificare. 
 În acest rim, Guvernul Ponta alungă investiţiile străine, şi nu este îmtâmplător că volumul lor a scăzut în 
ultimii ani în România. Deşi rescrierea Codului fiscal a figurat printre priorităţile Guvernului la fiecare început de 
sesiune parlamentară, acest proiect nu a fost prezentat nici până astăzi Parlamentului, fiind evidentă şi în acest caz 
prăpastia enormă dintre promisiuni şi  fapte, marca Victor Ponta. 
 Este motivul pentru care solicit Guvernului Ponta şi ministrului de Finanţe, Darius Vâlcov, să elaboreze şi să 
prezinte în regim de urgenţă noul proiect de Cod fiscal, care să permită adoptarea lui până la sfârşitul acestei sesiuni 
parlamentare, un proiec atât de important pentru mediul de afaceri şi economia românească. Pe de altă parte, PNL 
avertizează Guvernul Ponta că rescrierea Codului Fiscal nu trebuie să fie un prilej pentru introducerea de noi taxe şi 
impozite pe umerii mediului de afaceri şi ai contribuabililor români! 

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
 
 

Despre incompetenţa actualilor guvernanţi şi proasta guvernare a ţării de către Guvernul PSD am mai vorbit 
de la această tribună. Efectele politicilor dezastruoase ale Guvernului Ponta se regăsesc în scăderea nivelului de trai 
al populaţiei, în scăderea nivelului investiţiilor publice concomitent cu creşterea şomajului şi utilizarea pe criterii 
politice a banilor publici, nu în folosul cetăţenilor, ci al clientelei politice şi al baronilor PSD din teritoriu. 

Astăzi, o să reiau un alt subiect, la fel de grav, al atacurilor PSD şi ale Guvernului Ponta la adresa 
democraţiei şi statului de drept, este vorba despre cazul vestitei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, care 
a legalizat migraţia politică a aleşilor locali. 

La momentul emiterii acestei ordonanţe de urgenţă, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei juridice din 
Camera Deputaţilor, am atras atenţia asupra aspectelor de neconstituţionalitate din cuprinsul ordonanţei, un text care 
a suspendat aplicarea unei legi pentru 45 de zile pentru a permite racolarea fără precedent de către PSD a primarilor, 
pentru a-i crea un avantaj electoral candidatului Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. 

Această ilegalitate a beneficiat de protecţia Avocatului Poporului, transformat peste noapte în Avocatul lui 
Victor Ponta, în urma refuzului de a sesiza Curtea Constituţională pentru a discuta aspectele invocate de PNL. 

Abuzul şi minciunile PSD de motivare urgentă a acestei ordonanţe au fost demascate de Curtea 
Constituţională care a declarat-o ca fiind neconstituţională, cu menţiunea ca efectele ei – pierderea mandatelor celor 
care au ales calea migraţiei – să fie cuprinse într-o lege de respingere. 

Numai că aplicarea legii şi a Constituţiei, precum şi respectarea deciziilor Curţii Constituţionale au devenit 
facultative pentru Guvernul condus de Victor Ponta, al cărui doctorat în drept obţinut prin plagiat a făcut înconjurul 
lumii. Prin refuzul de a discuta în Comisia juridică acest proiect, reprezentanţii PSD din Parlament dovedesc că nu au 
nici cea mai mică intenţie de a renunţa la politicianism, fiind în continuare preocupaţi ca, pentru propriul interes 
politic, să blocheze funcţionarea României pe baze legale şi constituţionale. 

În perfectă consonanţă cu decizia CCR, PNL susţine că legea de respingere a OUG 55 trebuie să prevadă clar 
şi fără excepţie încetarea mandatului tuturor primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene şi tuturor consilierilor locali 
şi judeţeni care au părăsit partidul din partea căruia au fost aleşi. De asemenea, în privinţa consilierilor locali şi 
judeţeni, PNL a propus ca, din momentul publicării deciziei CCR în Monitorul Oficial, aceştia să restituie în termen 
de 60 de zile toate sumele care le-au fost achitate până la momentul încetării efective a mandatului. 

Amendamentele PNL, care respectă spiritul şi litera deciziei Curţii Constituţionale, au fost respinse de 
actuala majoritate parlamentară, în schimb PSD a propus un alt amendament potrivit căruia Guvernul nu are voie să 
emită ordonanţe de urgenţă ale căror efecte încalcă principiile constituţionale şi deciziile CCR! Acest aşa-zis 
amendament a întrunit susţinerea celorlalţi membri PSD din Comisie care, astfel, s-au declarat cu toţii de acord că, 
iată, Constituţia nu poate fi încălcată prin ordonanţe de urgenţă! 
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Această atitudine indică fără echivoc faptul că PSD nu are de gând să renunţe la dublul limbaj şi la 

guvernarea în dispreţul cetăţeanului şi al legii. PSD ignoră atât deciziile Curţii Constituţionale, argumentele 
prezentate de opoziţie, precum şi solicitările organizaţiilor neguvernamentale din domeniu care au solicitat 
respingerea acestei ordonanţe toxice pentru democraţia românească. 

  
Deputat 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
 Stimaţi colegi,  

Grupul Parlamentar al PNL a susţinut încă de la început necesitatea organizării, în perioada următoare, a unor 
dezbateri publice referitoare la Legile securităţii cibernetice, un pas foarte important fiind  să aducem la masa 
discuţiilor toate organismele implicate şi interesate de acest subiect, mai ales în contextul în care contestaţiile depuse 
de PNL la Curtea Constituţională referitoare la proiectele de lege ce vizau securitatea cibernetică au fost acceptate, 
CCR declarând neconstituţionale aceste proiecte. 
 Faptul că Legea securităţii cibernetice a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională nu 
miră pe nimeni, în condiţiile în care, încă de la începutul dezbaterilor din Parlamenent, atât noi, parlamentarii din 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cât şi societatea civilă şi alţi factori implicaţi, am atras în 
repetate rânduri atenţia că aceasta  încalcă garanţiile constituţionale privind viaţa privată şi nu asigură respectarea 
drepturilor omului consfiinţite prin legea fundamentală. Am atras  atenţia asupra problemelor pe care acestă lege le 
ridică bazându-ne şi pe hotărârea  Curţii de Justiţie a UE referitoare la Directiva privind păstrarea datelor, care a fost 
complet ignorată de către Guvernul român, deşi acesta menţiona că prin impunerea păstrării de date persoanele şi 
permiţând accesul autorităţilor naţionale competente, directiva reprezintă o imixtiune deosebit de gravă în drepturile 
fundamentale la respectarea vieţii private şi la protecţia datelor cu caracter personal. 
 A fost în mod evident o adoptare forţată în Parlament, impusă de Premierul Victor Ponta şi PSD, o altă lege 
care încalcă Constituţia, care reprezintă un atac la adresa democraţiei şi încalcă grav drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor români. Dacă acestă lege ar fi fost adoptată, unul dintre efectele directe şi extrem de 
nocive ar fi fost că  s-ar fi permis accesul la infrastructura cibernetică şi la date doar în baza unei simple motivări 
comunicate de instituţiile abilitate si nominalizate prin lege, fără existenţa unei aprobări judecătoreşti conform 
Codului de procedură penală şi conform cerinţelor anterioare ale CCR. Este evident că astfel ar fi fost restrânse, în 
mod mascat, unele drepturi şi libertăţi ale cetăţeanului şi acest lucru nu este normal într-o ţară care se vrea a fi 
democrată. 
 Salutăm decizia Curţii Constituţionale, însă avem nevoie urgent de o Lege a securităţii cibernetice. De una 
care să fie dezbătută într-un grup de lucru format din specialişti în domeniu, reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi cu 
consultarea cetăţenilor şi exprimarea de către aceştia a opiniilor în legătură cu deciziile care se adoptă şi îi privesc în 
mod direct. Trebuie să fie o lege care să respecte principiul transparenţei şi să fie consultată public, aşa cum este 
firesc, fiind nevoie totodată să găsim metodele pentru a creşte gradul de conştientizare a populaţiei, în ceea ce 
priveşte libertăţile cetăţeneşti.  
 Numai în acest fel putem avea o lege care să respecte reglementările europene din domeniu şi care odată 
adoptată să poată asigura protecţie reală împotriva atacurilor cibernetice, fără ca orice fel de date să poată fi accesate 
la bunul plac al puterii executive. 
Din acest motiv invităm pe toţi cei interesaţi să participe la dezbaretea publică organizată de Grupul Parlamentar al 
Partidului Naţional Liberal - “Drepturi şi libertăţi în contextul securităţii cibernetice şi a telecomunicaţiilor”, care va 
avea loc astăzi, începând cu ora 11.00, în sala de şedinţe a grupului nostru. 

Acest demers marchează necesitatea unei consultări largi cu privire la găsirea unui echilibru între asigurarea 
şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi siguranţa acestora, în concordanţă cu deciziile CCR. 
 

Deputat 
Daniel Iane 

 
*** 
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Stimaţi colegi, 
În calitate de parlamentar am susţinut încă de la bun început necesitatea elaborării unui Cod electoral 

modern, elaborat cu implicarea tuturor partidelor politice, a tuturor instituţiilor din domeniu, responsabile de votul 
din România şi din diaspora, dar şi cu reprezentanţii societăţii civile.  

Am considerat că este necesar să se facă paşi înainte în reformarea legislaţiei electorale, într-un ritm susţinut, 
de aceea agrearea de către toţi partenerii a constituirii la nivelul Parlamentului a comisiei de cod electoral care va 
reglementa anumite aspecte ale codului electoral până în luna iunie a anului 2015 a fost o dovadă că ne dorim cu toţii 
transparenţa, predictibilitatea şi celeritatea, consensul între politic şi societatea civilă şi mai ales răspunsuri la toate 
nevoile electoratului în vederea respectării drepturilor fundamentale de a alege şi de a fi ales.  

Acestea sunt principiile care vor ghida acţiunea noastră parlamentară, un nou cod electoral modern şi 
european fiind o promisiune serioasă a tuturor formaţiunilor politice din Parlament. Un nou cod electoral la care toţi 
cei responsabili suntem obligaţi să lucrăm pentru a oferi românilor ceea ce au cerut cu fermitate în ultimele luni.  
Avem nevoie de reducerea semnificativă a numărului de parlamentari şi împiedicarea ca, pe cale artificială, din cauza 
efectelor legii electorale, acest număr de parlamentari să crească în urma alegerilor; avem nevoie de introducerea de 
urgenţă a votului prin corespondenţă pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, pentru a da 
dovadă că am înţeles în totalitate mesajul dat în data de 16 noiembrie 2014 de către electorat; avem nevoie de o serie 
de reforme radicale, în sensul scăderii corupţiei politice care se manifestă inclusiv prin finanţarea campaniilor 
electorale. 
 Tocmai în întâmpinarea acestor nevoi, Partidul Naţional Liberal a început o serie de întâlniri şi consultări cu 
reprezentanţii asociaţiilor neguvernamentale, un pas înainte în reformarea legislaţiei electorale, într-un ritm susţinut. 
 Numai în acest fel vom avea un cod electoral complex, care să asigure soluţii la toate neajunsurile şi problemele 
identificate până în acest moment, lucrat cu toate instituţiile responsabile din România, dar şi cu reprezentanţii 
societăţii civile, astfel încât următoarele alegeri să se desfăşoare în cel mai bun mod posibil. 

Vă mulţumesc! 
  
Deputat 

Raluca Surdu 
 

*** 
 

Nepăsarea conducerii Ministerului Agriculturii afectează direct fermierii 
 

Indolenţa şi dezinteresul de care dă dovadă Ministerul Agriculturii au ajuns să afecteze direct agricultura 
României. Devin din ce în ce mai dese cazurile în care angajaţii ministerului nu-şi fac treaba, semn că acolo se 
manifestă o lipsă clară de management.  

Mai multe decizii capitale pentru bunul mers al unor sectoare ale agriculturii nu au fost luate la nivelul 
conducerii ministerului. Iar, ca să ascundă incompetenţa, se apelează la vinovatul de serviciu – Comisia Europeană, 
care nu ne dă voie să facem nimic. 

La ora actuală, producătorii români de zahăr nu pot beneficia de subvenţiile la export, din cauza debandadei 
legislative de la nivelul Ministerului Agriculturii. Există un cerc vicios. Ca să-şi poată exporta supraproducţia în 
condiţii de eficienţă, producătorii trebuie să fie beneficiari de cotă de zahăr. Numai că actul normativ cu alocarea 
cotelor de zahăr pentru fiecare producător a fost anulat de justiţia română din cauza nerespectării tehnicii legislative. 
Aceasta este o dovadă clară de indolenţă şi nepăsare, cu efecte financiare semnificative asupra industriei de profil. 

Acum două luni, Ministerul Agriculturii a anunţat că va elabora alt act normativ cu cotele de zahăr pentru 
companiile producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr autorizate din România, în anul comercial 2014-2015.  

Nu s-a întâmplat nimic!  
Industria de profil susţine că aproximativ 45.000 de tone de zahăr ar putea fi exportate în ţările terţe, cu 380 

de euro tonă; absenţa legislaţiei conduce, astfel, la o pagubă de circa 17 milioane de euro. Pe de altă parte, lipsa 
ordinului ministerial cu alocarea cotelor pe fiecare producător în parte poate duce la deschiderea, din partea Comisiei 
Europene, a unei proceduri de infringement împotriva României, adică posibile sancţiuni financiare, ceea ce 
înseamnă noi pierderi! 

Cu o şi mai mare influenţă asupra producţiei agricole este reacţia întârziată a Ministerului Agriculturii în ceea 
ce priveşte utilizarea unor insecticide din grupa neonicotinoidelor (clotianidin, imidacloprid şi tiametoxam). Comisia 
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Europeană a decis interzicerea acestor insecticide, pe motiv că afectează albinele. Numai că ele sunt esenţiale pentru 
tratarea seminţelor de floarea soarelui, de exemplu; alte produse similare nu sunt autorizate, iar, în lipsa lor, 
productivitatea scade sau acestea trebuie compensate cu cantităţi excesive din alte pesticide. Mai mult, agricultorii 
susţin că albinele nici nu sunt afectate de aceste insecticide, pentru că neonicotinoidele acţionează atunci când nu sunt 
înflorite câmpurile de floarea soarelui, dar decizia CE este rezultatul luptei comerciale dintre doi mari coloşi chimici 
din Europa.  

CE nu este o instituţie oarbă, care să decidă pentru viaţa oamenilor fără nicio raţiune. Totul este ca statul 
membru, care vrea să aplice o politică, la prima vedere, contrară dreptului comunitar, să vină cu explicaţii pertinente 
pentru solicitarea pe care o face.  

În 2014, agricultorii români au putut folosi neonicotinoidele pentru că s-a cerut derogare de la Comisia 
Europeană, de 120 de zile. Pentru 2015, sunt şanse foarte mici să se primească o nouă derogare pentru că, se pare, din 
nou Ministerul Agriculturii a făcut demersurile târziu. Astfel, şi agricultorii sunt de părere că autorităţile române nu 
au înaintat la timp cererea de derogare, astfel că, dacă, în două săptămâni, Comisia Europeană nu-şi dă acceptul 
pentru utilizarea temporară a neonicotinoidelor clotianidin, imidacloprid şi tiametoxam, agricultorii români nu prea 
mai au de ce să cultive floarea soarelui, pentru că recoltele vor fi aproape distruse de dăunători.  

Acestea sunt cele mai vizibile măsuri pe care Ministerul Agriculturii NU le-a luat la timp şi care aduc pagube 
mari producătorilor agricoli. De la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, când românii şi-au arătat clar opţiunea 
pentru forţele de dreapta, conducerea Ministerului Agriculturii, care a militat puternic pentru reprezentantul PSD, nu 
mai este interesată deloc de soarta fermierilor.  

Partidul Naţional Liberal va urmări îndeaproape reacţia ministerului şi deja are în analiză modalităţi de 
rezolvare a problemelor generate de indolenţa şi nepăsarea celor care, vremelnic, se află la cârma Agriculturii 
româneşti. 
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Ordinul 3.169/2015 al ministrului educaţiei, o urgenţă justificabilă? 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
În mod evident, învăţământul reprezintă, alături de sănătate,  componenta de bază în dezvoltarea unei ţări. Un 

sistem educaţional bine gândit, predictibil, aşezat pe nişte piloni conceptuali foarte bine structuraţi, este în măsură să 
vină în întâmpinarea noilor cerinţe. De aceea urgenţa, impunerea unor termene strânse în organizarea concursurilor 
pentru posturile de conducere, reprezintă un lucru nepermis, care ridică mari semne de întrebare. 

Exact acest lucru se întâmplă acum. După ani de zile în care în sistemul de învăţământ preuniversitar a 
existat o situaţie de provizorat în ceea ce priveşte posturile de inspectori generali, inspectori generali adjuncţi, 
inspectori de specialitate şi directori de unităţi şcolare, iată că, acum, avem Ordinul nr. 3.169/2015 al ministrului 
educaţiei privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului 
didactic, publicat în Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2015.  

Jocul pe care în face PSD este străveziu. Prin impunerea foarte strânsă a termenelor de depunere a dosarelor, 
prin modificări cel puţin ciudate – de exemplu, în vechea metodologie, una din condiţiile personalului didactic  care 
dorea să participe la concurs era şi aceea ca la data susţinerii concursului să aibă vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică 
decât vârsta legală de pensionare, în noua metodologie acest lucru se schimbă radical, în sensul că personalul didactic 
poate participa la concurs dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului – acesta pare 
un Ordin cu dedicaţie, pentru fidelizarea şi fixarea unor persoane cu afinităţi către partidul care conduce în prezent 
România. În fapt, această urgenţă vine să escamoteze alte interese, care nu au nicidecum atingere cu interesele reale 
ale învăţământului românesc. 
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Educaţia este un lucru mult prea serios pentru a mai fi lăsat în zona provizoratului, al urgenţei nejustificate, al 
ordonanţelor de urgenţă sau al asumărilor de răspundere. Din acest motiv, Partidul Naţional Liberal trage un semnal 
de alarmă şi cere: 

o stoparea imediată a organizării concursurilor de inspectori generali şi directori de şcoli şi organizarea 
acestora în condiţii de legalitate, de transparenţă decizională şi organizatorică; 

o depolitizarea managementului şcolilor - abrogarea OUG 49/2014 si 94/2014, rediscutarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP); 

o transparentizarea deciziilor la vârful educaţiei; 
o numirile inspectorilor să fie făcute pe criterii clare de competenţe profesionale şi de management, de 

integritate morală şi recunoaştere socială, şi nu pe criterii de clientelism politic; 
o stoparea de urgenţă a tuturor concursurilor politizate şi revenirea la modalitatea corectă a angajării 

directorilor de către şcoli; 
o posibilitatea contestării probelor practice/de interviu pe baza înregistrarilor video; 
o susţinerea probei de interviu în prezenţa tuturor candidaţilor din acelaşi judeţ, care concurează pentru 

acelaşi post; 
o accesul observatorilor din partea societăţii civile. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Victor Manea 
 

*** 
 

Institutul Cantacuzino în colaps 
 

        Domnule preşedinte 
       Doamnelor şi domnilor deputaţi  
 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie  ,, Cantacuzino” are în 

acest moment conturile  blocate de către debitori, ceea ce face ca activitatea să fie oprită. Dacă nu vor fi asigurate 
resuse  pentru punerea în fucţie a unităţilor de producţie şi resurse pentru plata salariilor personalului, institutul isi va 
înceta definitiv  activitatea.  

În anul 2006 , secţiile de producţie şi dezvoltare au fost restructurate printr-o investiţie care a fost aprobată de 
către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Proiectul tebuia să se deruleze în perioada 2006 – 
2009. Supraevaluarea perioadei de derulare a proiectului şi  schimbarea guvernamentală din 2008 a dus la întârzieri 
în derularea proiectului. Acesta a avut drep consecinţă suspendarea autorizaţiei de producţie în 2010. Proiectul a 
continuat prin  finanţări sporadice de la, BIRD, fiind finalizat în 2012. În 2013 Guvernul României a alocat o sumă 
de 8 milioane de lei care nu a fost derulată integral datorită timpului scurt  avut la dispoziţie pentru utilizarea banilor. 
În acest moment toate investiţile sunt oprite. 

Sumele investite până în acest moment in institut se ridică la suma de 10 mil de euro. Pentru a finaliza 
investiţia începută în 2006 este necesară o sumă de aproximativ 2 mil Euro. 

Necesarul de vacin antigripal  la nivel naţional pentru un an, este de 3 mil de doze. Suma necesară pentru a 
achizitiona  această cantitate de vaccin  est de aproximatv 10 mil euro.  

 Institutul Cantacuzino va produce  2,5 mil doze de vaccin la finalizarea acestor investiţii. Astfel vom avea 
jumatate din necesarul de vaccin  din producţie proprie în primul rând si in al doilea rand vom avea o economie 
importanta la buget dacă vom finaliza această investiţie. 

 În  octombrie 2014 se publică în MO  Hotărârea Guvernului prin  care Institul Cantacuzino este trecut de la 
Ministerul  Sănătăţii în subordinea Ministerului  Educaţiei Naţionale.  

Se pun câteva întrebări? Cine şi cum a făcut ca  Institutul Cantacuzino să rămână fără  autorizaţie de 
producţie când se ştia dinaite data la care aceasta expiră?  

De ce Ministerul Sănătăţii nu alocat fonduri pentru finalizarea investiţiilor la acest institut? De ce după 
aprobarea memorandului din 17 septembrie 2014  în şedinţă de guvern  prin care s-a înfiinţat Comitetul 
Interministerial pentru identificarea soluţiilor de reorganizare şi relasare a activităţilor desfăşurate la Institul 
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Cantacuzino  nu sa întâmplat nimic până acum.  Care sunt argumentele pentru care  a fost trecut Institutul 
Cantacuzino la Ministerul Educaţiei Naţionale? 

La toate aceste întrebări trebuie să răspundă guvernul, dar mai ales acesta trebuie să rezolve problemele cu 
care se confruntă această instituţie cu importanţă stategică pentru Romania. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

Este timpul ca Statele Unite ale Americii să renunţe la  vizele pentru cetăţenii români 
 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
Asistăm în aceste zile la vizita prim-minsitrului Victor Ponta, care va avea un caracter economic, dar şi 

politic. În acest context aş vrea să aduc în prim plan o problemă care este o temă veche de discuţie între Rpmânia şi 
Statele Unite ale Americii şi pentru care nu avem încă un răspuns clar. Este vorba de eliminarea vizelor pentru 
cetăţenii români ce doresc să călătorească în Statele Unite ale Americii. 

Consider că în colaborarea dintre cele două state există suficientă încredere încât să trecem la acest pas. 
Suntem cu toţii de acord că există un partenriat strategic care funcţionează foarte bine pe multiple planuri: politic, 
militar şi bineînţeles economic.După întâlnirea pe care premierul  Victor Ponta a avut-o săptămâna trecută cu 
Însărcinatul cu Afaceri american, Dean Thompson, a spus că este nevoie de îndepărtarea barierelor pentru marii 
investitori americani. Suntem de acord că trebuie să fim deschişi pentru investiţiile din ţările cu care avem un 
parteneriat strategic şi să întărim colaborarea comercială, care să se reflecte şi în rezultate concrete.  

Suntem total îndreptăţiţi să cerem un tratament de reciprocitate cu aceste ţări. În acest moment mai există 
doar trei ţări din Uniunea Europeană a căror cetăţeni au nevoie de vize pentru Statele Unite ale Americii.  

Parlamentul European a luat atitudine în acest sens şi a votat în 2013 o rezoluţie  prin care se introduce o 
clauză de reciprocitate care obligă SUA şi Canada să elimine vizele pentru toţi cetăţenii UE.  

La summit-ul Statele Unite ale Americii-Uniunea Europeană de la Bruxelles din martie 2014 s-a promis 
din nou că se va renunţa la aceste vize pentru toate statele UE. "SUA si UE îşi reafirmă angajamentul pentru a 
încheia regimul de călătorie fără vize între Statele Unite şi toate statele membre ale Uniunii Europene cât de curând 
posibil” conform declaraţiei comune.  

Consider că românii merită să benefizieze de acest drept de liberă circulaţie, nu doar pentru că cele două 
state au un parteneriat strategic. Ca cetăţeni europeni am demostrat că ştim să ne folosim de acest drept în folosul 
reciproc pentru ţările implicate şi Statele Unite ale Americii nu ar trebui să aibă temeri în privinţa consecinţelor 
eliminării vizelor. Cel mai recent exemplu este ridicarea restriciţiilor de pe piaţa muncii din Marea Britanie pentru 
cetăţenii români în urma căreia nu s-a constatat o creştere a fluxului de cetăţeni români în această ţară. 

Pentru că nici la această dată nu avem un termen concret pentru punerea în aplicare a eliminării vizelor, 
consider că Guvernul României trebuie să intensifice eforturile în această direcţie. Actuala vizită a premierului 
României în Statele Unite ale Americii este un moment de care trebuie profitat pentru a avansa rapid în soluţionarea 
acestei cerinţe a populaţiei României.   

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.   
 

Deputat 
Anton Doboş 

*** 
Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – un obiectiv pentru care nu sunt permise bâlbele autorităţilor PSD 

 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
De mulţi ani se tot vorbeşte despre construcţia unor spitale regionale la nivelul întregii ţări, pentru care s-au 

luat în calcul mai multe localităţi. S-a vorbit atât de mult despre aceste obiective, despre diverse locaţii şi proiecte, 
încât populaţia nu ştie ce variantă să mai creadă.  
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În ultima vizită a prim-ministrului Victor Ponta la Iaşi a descărcat din nou sacul cu promisiuni, printre care, 
din nou, şi Spital Regional de Urgenţe la Iaşi. Conform guvernanţilor, alături de cel de la Iaşi mai sunt în plan încă 
două, la Craiova şi Cluj-Napoca.   

Dar de la promisiune până la realizare este cale lungă, mai ales că actualul guvern ne-a obişnuit cu prea multe 
promisiuni neonorate. În acest moment nu există un proiect oficial care să garanteze construirea acestor obiective, în 
care să găsim exact costurile, soluţiile de finanţare şi planul de construcţie. 

Oficialii guvernamentali au spus că vor folosi fonduri europene pentru realizarea acestor spitale, dar ele nu 
sunt încă proiecte concrete. De aceea, am cerut ministrului sănătăţii Nicolae Bănicioiu să prezinte un calendar concret 
pentru derularea acestor investiţii de importanţă vitală  pentru populaţia României.  

Este evident că nu putem vorbi de asemenea proiecte fără finanţare europeană, pentru că în această perioadă 
bugetul ţării nu ar putea suporta costurile. Tocmai de aceea doresc să trag un semnal de alarmă responsabililor 
guvernamentali pentru că dacă nu se începe implementarea rapidăa proiectului vom rata acest exerciţiu financiar 
european şi vom mai putea discuta despre aceste investiţii abia după 2020.  

Chiar ministrul Nicolae Bănicioiu a declarat de curând că la Iaşi nu este stabilită nici măcar locaţia. După ce 
s-a vorbit ani de zile de o locaţie sigură, acum primarul de Iaşiului, Gheorghe Nichita, a făcut alte cinci noi propuneri. 
Cer ministrului să se ocupe direct şi foarte responsabil de derularea acestui proiect.  

În acest sens, este necesar să colaboreze urgent şi cât mai eficient cu autorităţile locale, primăria Iaşi sau 
consiliul judeţean, dacă este nevoie, pentru a stabili cât mai urgent locaţia viitorului Spital Judeţean de Urgenţe. Abia 
apoi se pot face studiile de fezabilitate, proiectul de construcţie, proiectul de finaţare europeană şi toate celelalte 
demersuri necesare. Domnul ministru nu mai poate invoca neînţelegeri politice, pentru că este coleg de partid cu 
primarul PSD Gheorghe Nichita.  

De aceea insist că este nevoie de un calendar pentru realizarea acestor proiecte majore în toate cele trei 
localităţi despre care s-a vorbit, calendar de care ministrul sănătăţii  să fie direct responsabil, iar noi să îl putem 
urmări şi să atragem atenţia atunci când constatăm întârzieri. 

 În aceste situaţii în care vorbim de investiţii ce vor uşura foarte mult situaţia pacienţilor din mai multe 
regiuni ale ţării şi chiar vor salva vieţi, nu ne permitem neîntelegeri între autorităţi, dispute politice sau incompetenţa 
celor resposabili.    

Domnule preşedinte, menţionez că am depus şi o declaraţie scrisă cu titlul: “Este timpul ca Statele Unite ale 
Americii să renunţe la vizele pentru cetăţenii români”. 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.    
 

Deputat 
Anton Doboş 

*** 

 
Mă voi referi astăzi , de la tribuna Camerei Deputaţilor,  la problema creditelor cetăţenilor în francii 

elveţieni si la proiectele de legi ale insolvenţei personale care sunt în procesul legislativ în Parlament. Consider că 
soluţiile pe care  vom găsi aici nu ar trebui să afecteze pe  toţi cetăţenii sau pe ceilalţi clienţi ai băncilor, dar 
transmiterea prin toate formele de comunicare a posibilităţilor de negociere pentru a sprijini împrumutatii in relatia cu 
băncile,  să ţină cont de următoarele aspecte : acordarea unei reduceri a ratei dobânzii pana la calmarea conjuncturii 
valutare,  conversia creditelor in franci elvetieni in lei la un curs cu discount (eventual  la un curs cu 20% mai mare 
de la semnarea contractului fără a se cere alte bunuri in garanţie ipotecară ,,acest lucru in regim de urgenta" , cum s-a  
întamplat si in alte state membre ale Uniunii Europene:  Ungaria, Polonia, Croatia care au luat aceste decizii pentru a 
proteja populaţia si in acelaşi timp de a împărţi riscul valutar in doua),  rescadenţarea soldului principalului in scopul 
diminuării valorii ratei lunare pana la nivelul suportabil de către familiile debitoare. 

Adoptarea legii insolvenţei persoanelor fizice trebuie să fie  făcută într-o formă care să permită utilizarea 
prevederilor acesteia pentru acei consumatori aflaţi in cele mai dificile situatii, ca o masură complementară si 
suplimentară celor de natura comercială, care să protejeze consumatorii de eventualele abuzuri ale executarilor silite.  
Consider oportună  transpunerea de urgenţă a Directivei europene 17/2014 pentru protejarea celor creditaţi în valute 
străine, iar guvernanţii să facă demersurile necesare pentru ca împreună cu  ANPC să creeze un centru pentru 
asistenţa consumatorilor de credite in valute şi să eleboreze  o strategie pentru informarea populaţiei cu privire la 
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managementul financiar al familiilor, dar si cu privire la oportunitatile de economisire si de investitii personale, în 
care sa fie antrenaţi cât mai mulţi actori ai societăţii civile si mass-mediei. 

 Actualii guvernanţi au adus o nouă dovadă a faptului că refuză să soluţioneze problema persoanelor cu 
dificultăţi la plata creditelor, în ciuda declaraţiilor publice în care deplâng soarta miilor de români. Ignorarea acestei 
probleme reale ne arată că PSD nu guvernează pentru cetăţeni. Mai mult, la dezbaterile din Comisia juridică privind 
Legea insolvenţei personale, parlamentarii puterii au refuzat să participe la şedinţă. PNL rămâne consecvent poziţiei 
sale de adoptare în regim de urgenţă a Legii insolvenţei persoanelor fizice într-o ca soluţie eficientă, constituţională şi 
pe termen lung la eventualele dificultăţi financiare cu care se pot confrunta temporar cetăţeni ai României. În plus, o 
astfel de lege modifică stigmatul aflat la nivel social privind insolvenţa şi falimentul personal permiţând dezvoltarea 
şi în România a unui spirit şi culturi antreprenorial. 

Există o hotărâre recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care fortifică inadmisibilitatea 
reglementării procedurii insolvenţei cetăţeanului. În speţă, CJUE s-a referit la o lege naţională care îl punea pe 
consumatorul (cetăţean) în imposibilitatea de a se prevala în mod util şi efectiv de Directiva 93/13/CEE pentru a 
anula o procedură de urmărire silită, şi a alega caracterul abuziv al unei clauze contractuale pe baza căreia era urmărit 
silit. CJUE a decis că raportat la principiile efectivităţii şi preemţiunii dreptului Uniunii Europene, Directiva 93/13 
CEE se opune unei reglementări naţionale care ar împiedica (pe consumator) pe judecătorul naţional să invoce 
caracterul abuziv al unei clauze contractuale şi să dispună măsuri provizorii de suspendare a unei proceduri încadrată 
de legea naţională ca ireversibilă, cum este aceea a adjudecării bunului ipotecat. (CJUE, Hotărârea din 14 martie 
2013, Mohamed Aziz vs.  Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa),Spania C-415/11). 

Categoria persoanelor care au calitatea de părţi  în contractele de credit/de împrumut cu băncile comerciale 
şi necesitatea reexaminării legislaţiei în materie inclusiv cu scopul de a pune în echilibru prestaţiile, obiect al acestor 
contracte. 

În acest sens, se impune delimitarea şi dezambiguizarea noţiunilor de persoană fizică, cetăţean şi 
consumator; eliminarea din cuprinsul legislaţiei a textului care conferă calitate de titlu executoriu contractelor 
încheiate cu societăţile comerciale bancare (această calitate o au numai contractele încheiate cu banca centrală); 
introducerea principiilor legislaţiei UE  explicate în jurisprudenţa CJUE - obligatorii şi opozabile erga omnes - în 
legislaţia românească şi precizarea aplicabilităţii asupra  tuturor contractelor comerciale (cu clauze standard sau cu 
clauze fixe – nenegociate) încheiate de către persoanele fizice – cetăţenii consumatori cu societăţile comerciale 
bancare, cu oricare alte societăţi comerciale ori alţi comercianţi persoane juridice sau fizice.  

Raportat la Jurisprundenţa CJUE, aceasta a enunţat literalmente definiţia consumatorului  din art.2 din 
Directiva  2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor,  ca fiind"orice persoană fizică care acţionează în scopuri care nu intră în cadrul activităţii sale 
comerciale, industriale, artizanale sau liberale”. (CJUE, - Camera a patra -  Hotărârea din 12 iulie 2012, SC 
Volksbank România SA vs. Autoritatea  Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC),  C-602/10). 

De asemenea, trebuie respectat principiul proporţionalităţii, în baza căruia cetăţeanul nu trebuie supus unei 
proceduri ale cărei consecinţe sunt mai grave decât cele prevăzute în legea şi în procedura aplicabilă în prezent 
contractului. (CJCE, Hotărârea din 17 Decembrie 1970, International Handelsgesellschaft vs Einfuhr-und 
Vorratsstelle Getreide, C-11/70 : „unei persoane nu trebuie să i se limiteze libertatea de a acţiona dincolo de măsura 
necesară apărării interesului public”). 

Totodată, trebuie respectată Interpretarea şi sfera de aplicare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: (Hotărârea din 21 februarie 2013, 
Banif Plus Bank Zrt vs.Csaba et Viktoria Csipai,  C-472/11 contract cu banca); (Hotărârea din 14 martie 2013, 
Mohamed Aziz vs. Catalunyacaixa,  C-415/11, contract cu banca); (Hotărârea din 21 martie 2013, RWE Vertrieb AG 
vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,  C-92/11 - contract de furnizare a gazului).  

În conformitate cu cele expuse, Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este obligatorie în 
aplicarea Directivei 93/13. 

În soluţionarea chestiunilor prejudiciale legate de caracterul abuziv al clauzei unui contract de credit de 
consum şi  de constituire a garanţiei, care permite creditorului să execute garanţia constituită fără intervenţia unui 
control jurisdicţional, adică clauza referitoare la executarea extrajudiciară a garanţiei care grevează bunul imobiliar 
dat în garanţie de consumator, CJUE a decis că  în dreptul Uniunii, dreptul la locuinţă este un drept fundamental 
garantat de articolul 7 din Cartă, prevedere care trebuie să fie luată în considerare de către judecătorul naţional în 
legătură cu punerea în aplicare a Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.  
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Mai concret, invocând consecinţele provocate de evacuarea consumatorului şi a familiei acestuia din 
locuinţa care constituie reşedinţa lor principală, Curtea a subliniat deja că este important ca instanţa naţională 
competentă să aibă la dispoziţie măsuri provizorii care să permită să suspende sau să împiedice o procedură nelegală 
de executare ipotecară atunci când dispunerea unor astfel de măsuri se dovedeşte necesară pentru a garanta protecţia 
efectivă urmărită de Directiva 93/13. (CJUE,  Camera a treia , Hotărârea din 10 septembrie 2014,  Monika 
Kušionová vs. SMART Capital A.S.,  C-34/13). 

Sper ca noua Lege a insolvenţei persoanelor fizice să fie eficientă, constituţională şi pe termen lung să 
protejeze  pe cetăţenii României care se vor confrunta  cu eventuale dificultăţi financiare. 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
Emiterea pripită a  OUG 94/2014 –aduce doar derută în învăţământul profesional 

 
Aşa cum ne-au obişnuit deja, guvernanţii actuali au emis, în mare grabă şi în secret,  în penultima zi a anului 

2014, încă o Ordonanţă de Urgenţă care aduce modificări Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, fără consultări, în 
prealabil. Mai mult, Guvernul  iar nu a dat prilejul dezbaterilor asupra acestor modificări aduse asupra LEN în 
Parlament,  care este „unica autoritate legiuitoare a ţării”, conform Constituţiei României. 

Dar PSD a evitat dezbaterea în Camera Deputaţilor, în comisii şi în plen,  şi a proiectului de lege de adoptare a 
acestei OUG, reuşind să evite punerea pe ordinea de zi a actului normativ. Fără dezbatere, prin adoptare tacită, va 
ajunge la Senat, unde, presupun că va sta la sertar mult şi bine, în timp ce OUG 94/2014 îşi va aplica efectele aşa cum 
a fost elaborată de guvernanţi. 

OUG 94/2014 care legiferează introducerea unei forme suplimentare de învăţământ profesional după o 
perioadă de doar doi ani si jumătate de la reinstituirea învăţământului profesional ca atare,  va produce confuzie atât 
in rândul agenţilor economici, cât şi în rândul elevilor si al părinţilor. În ultimii ani, invăţământul profesional a 
inceput să devină atractiv si să trezeasca tot mai mult interes atât in rândul tinerilor cât şi al companiilor. 
Introducându-se prin Ordonanţa sus amintită, învăţământul dual ca o formă de învăţământ profesional care, la prima 
vedere, nu se deosebeşte foarte mult de cel introdus la începutul anului 2012, tuturor părţilor implicate le va fi greu să 
deosebească cele doua forme de învăţământ, să facă diferenţa si să aleagă forma cea mai potrivită. 

Consider că eforturile factorilor decizionali din Ministerul Educaţiei Naţionale, ar trebui concentrate in direcţia 
promovării acestei forme de invăţământ si nu înspre introducerea unei noi forme de învăţămant, care produce derută, 
redundanţă  si nesiguranţă în rândul celor implicaţi:, companii, părinţi, elevi. In învăţământul profesional mai sunt 
multe lucruri de făcut: adaptarea standardelor si programelor de pregătire la nivelul si nevoile pieţii muncii, stabilirea 
cifrelor de şcolarizare in functie de cererea agentilor economici, dotarea şcolilor pentru a asigura un transferul de 
cunoştinţe cât mai practic. 

S-a sustinut cu tărie introducerea unui sistem de învăţământ profesional care să asigure pe termen lung forţa de 
muncă bine calificată necesară pe piaţa muncii. Dar prin emiterea OUG 94/2014 care introduce învăţământul dual, nu 
se realizează decât încetinirea dezvoltării de până acum a unui învăţământ profesional calitativ si sustenabil. Din 
aceste motive, fac un  apel Ministrului Educaţiei Naţionale pentru menţinerea învăţământului profesional introdus în 
anul 2012, care să rămână unica forma de formare profesională în cadrul acestui tip de  învăţământ  şi să se preocupe 
în găsirea soluţiilor la adevăratele probleme cu care se confruntă domeniul educaţiei. 

Deputaţii PNL, membrii ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au depus amendamente 
încercând să îndrepte erorile actului normativ emis de Guvernul Ponta, pe următoarele considerente: 

• nu se justifică urgenţa emiterii acestei OUG, mai ales că motivul principal invocat a fost regelementarea 
învăţământului profesional in sistem dual. Agenţii economici nu au cerut aceste modificări şi chiar au criticat lipsa 
consultării, spunând că ei sunt mulţumiţi cu actualul sistem.  

• Învăţământul profesional de tip dual constituie formare profesională şi nu trebuie să fie limitat doar la un 
invăţământ de tip „a doua şansă”. 

• OUG 94/2014, în forma sa actuală, prevede  că învăţământul profesional in sistem dual „se poate organiza, ca 
parte a sistemului naţional de învăţământ, după învăţământul obligatoriu”, care conform alin 1 al art 16 din LEN 
1/2011: „Învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial 
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şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 
2020.” 

• Experienţa din alte state membre ale UE si din România, a dovedit că admiterea în învăţământul profesional 
de tip dual , după finalizarea gimnaziului este cea mai eficientă si duce la creşterea gradului de angajare a tinerilor. 
Formularea iniţială încurajează o atitudine frivolă în raportarea la unul dintre ciclurile de studii superioare şi la cea 
mai prestigioasă diplomă acordată în sistemul naţional de educaţie. Avem în vedere următoarele: 

 Studiile de doctorat sunt o parte a pregătirii universitare, anume ciclul al III-lea al acesteia. Accesul în 
această etapă a formării se face prin concurs, pe baza unui limitat de locuri. Orice persoană care ocupă un loc 
limitează, în fapt, accesul alteia.  

 Pe parcursul stagiului doctoral sunt alocate resurse de diverse tipuri, care nu pot fi risipite în această manieră. 
Mai mult, în cazul în care aceste resurse provin din fonduri publice, ar trebui ca IOSUD să poată apela la justiţie 
pentru recuperarea pagubelor, nu să fie ocolită într-o procedură de revocare a unei diplome pe care a acordat-o.  

 IOSUD poate constata diverse tipuri de încălcare a legii şi a regulilor de etică profesională şi trebuie să aibă 
dreptul legal de a solicita sancţionarea acestora. Prin amendamentul propus se acoperă o lacună a Legii 1/2011, care 
nu acorda dreptul de a sancţiona incorectitudinea decât MECS.    
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Nu sacrificaţi viaţa hunedorenilor pentru un mandat de parlamentar în plus! 

 
Stimaţi colegi,  
Doresc să vă informez în legătură cu câteva probleme grave care, dacă nu sunt bine gestionate, vor aplica o 

nouă lovitură judeţului Hunedoara, de anvergura celei aplicate din anii ' 90 când a fost distrus mineritul, sau celei de 
la începutul anilor 2000 când a fost distrusă siderurgia. Au tecut lungi perioade de timp fără a se fi construit 
alternative economice pentru zecile de mii de locuitori ai judeţului care au rămas fără loc de muncă! 

1. Algoritmul nou de echilibrare a bugetelor locale din acest an, conceput de PSD şi adoptat fără studiu de 
impact prezentat public a făcur din judeţul Hunedoara, alături de judeţele Timiş, Arad, Bihor, cel mai defavorizat 
judeţ din ţară, în ceea ce priveşte fondurile alocate de către guvern, prin Ministerul Finanţelor. Avantajate au fost 
judeţele Teleorman, Olt, Gorj, Dolj. La Consiliul Naţional, care a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, PNL a formulat, 
prin primarul Aradului,o rezoluţie pe această temă.Guvernul n-a catadicsit să-i informeze şi să se consulte cu 
structurile asociative ale primarilor, dând dovadă de desconsiderare a tuturor primarilor, cei  care stau, de fapt, în faţa 
cetăţenilor şi dau socoteală pentru toate aceste acte politice hazardate! 

2.A ajuns la scadenţă rezolvarea, în ceasul al doisprezecelea, a situaţiei Complexului Energetic Hunedoara. 
FMI presează pentru lichidare, motivat de faptul că guvernul nu este capabil să prezinte o strategie energetică 
naţională pe bază de mix energetic, care să cuprindă soluţii viabile pentru CEH. 

3.Pe masa guvernului se află Master Planul de Transport al României, trecut prin analiza şi prin votul 
Comisiilor reunite (Senat şi Camera Deputaţilor) care nu cuprinde încă descărcări de pe autostrada A1 pentru 
municipiile Hunedoara şi Deva. Mai mult decât atât,la analiza Master Planului care a avut loc la Ministerul 
Transporturilor în 1o febr. a.c., n-a participat, din Hunedoara decât PNL, prin deputatul Carmen Hărău. Am 
beneficiat de sprijinul colegului liberal,Dl Mihai Lupu, preşedintele Comisiei de Transport din Camera Deputaţilor, 
pentru a susţine în şedinţă includerea în Master Plan a punctului de descărcare din A1 la Sântu Halm.  

Este foarte îngrijorător faptul că senatorul de Dolj, Dl Fifor Mihai-Viorel, preşedintele Comisiei de 
transport din Senat(!) a încercat să mă oprescă, susţinînd că fac vorbire despre nişte amănunte.În aceste condiţii, 
promisiunea pe care mi-a făcut-o după şedinţă, ministru Ioan Rus se poate modifica oricând! 

Nu voi accepta ca viaţa hunedorenilor să fie considerată, de către politicienii din arcul puterii un amănunt, 
eu deputatul liberal al acestui judeţ! Şi mă simt îndreptăţită să îi întreb public pe colegii parlamentari ai puterii din 
judeţul Hunedoara: au discutat în grupul lor politic această problemă a hunedorenilor?  

Ce au de gând să întreprindă, prin guvernul pe care îl susţin, pentru rezolvarea înlăturarea pericolelor care 
planează asupra judeţului? Că la şedinţele comisiilor unde s-au discutat aspectele semnalate mai sus, nu i-am văzut,  

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2015  
săptămâna   16– 20 februarie 2015  

 

 

59

 
interpelări pe aceste subiecte nu au, nici la tribuna parlamentului nu susţin interesele hunedorenilor. Cu alte 

cuvinte, nu folosesc mijloacele specifice parlamentare de acţiune. 
Cred că nevoile judeţului pretind să ridicăm ştacheta activităţii parlamentare mult mai sus! Iar unii dintre 

colegii PSD-PC-UNPR ar trebui  s-o facă repede!  
Ştiu că este de preferat să nu-ţi deranjezi şefii politici, mai ales că parlamentarele următoare se vor 

desfăşura cu vot pe liste şi, dacă nu eşti un pesedist cuminţel, şeful nu te  pune. Dar nu cred că este corect faţă de 
hunedoreni, cei care i-au trimis în Parlament, să le sacrifice soarta pentru un mandat în plus! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Vin astăzi la tribuna Parlamentului să atrag atenţia asupra unor omisiuni de proiectare în Master Planul 

General de Transport şi care reprezintă priorităţi esenţiale pentru judeţul Hunedoara a următoarelor propuneri,  în 
vederea dezvoltării economico-sociale a Municipiului reşedinţă de judeţ Deva, a municipiului Hunedoara şi implicit a 
întregului judeţ Hunedoara: 

I. Conectarea la autostrada A1 (Bucureşti-Sibiu-Deva-Lugoj-Arad) a municipiilor Deva şi Hunedoara, 
precum şi a comunelor învecinate. În prezent, autostrada A1 nu are puncte de descărcare în zona municipiilor Deva şi 
Hunedoara, situate la o distanţă de 20 de kilometri unul de celălalt şi împreună cu comunele învecinate ajungând la o 
populaţie de aproape 150.000 de locuitori. În plus, municipiul Deva este şi reşedinţa judeţului Hunedoara, principalul 
pol administrativ şi economic al judeţului, fiind în situaţia particulară şi cu totul de neînţeles de a nu avea cel puţin o 
conexiune directă cu Autostrada A1, în condiţiile în care la 60 de kilometri distanţă municipiul Sebeş, deşi de 
dimensiuni mult mai mici, are nu mai puţin de trei puncte de descărcare. Punctul improvizat de descărcare de la 
Şoimuş este un pericol rutier, prin faptul că este amplasat pe o pantă accentuată, într-un sens giratoriu cu raza de 
giraţie foarte mică, autovehiculele de mare tonaj se opresc în pantă pentru a acorda prioritate, toate acestea urmând 
unui pod subdimensionat peste râul Mureş. În virtutea acestei realităţi consider că singura soluţie viabilă şi economic 
acceptabilă este realizarea unui punct de descărcare în zona Sântuhalm, care ar permite o conexiune directă cu Deva 
şi Hunedoara. Accesul la autostradă ar înlătura astfel dezavantajul major pe care îl au acum cele două localităţi, care 
înregistrează deja pierderi importante prin faptul că nu au acces la autostradă. Este inadmisibil ca un municipiu 
reşedinţă de judeţ să nu aibă acces direct la autostrada care trece prin imediata sa apropiere, cu consecinţe directe şi 
majore asupra dezvoltării sale economice. 

II. Realizarea în cadrul proiectului “Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera-Curtici –Simeria parte 
componentă a Coridorului IV Pan- European pentru circulaţia trenurilor de mare viteză 160 km/h. Tronsoanele 2 şi 3 
km 614 –Gurasada şi Gurasada-Simeria”,  a pasajelor necesare de trecere la nivel cu barieră din Deva, astfel încât să 
fie evitată izolarea cvasi-completă a cartierului Grigorescu, amplasat în Deva, de cealaltă parte a căii ferate. Vă 
menţionez că este vorba despre amenajarea a trei pasaje, după cum urmează: Pasaj pietonal km 482+572 (DN7 –
Strada Balata, în locul trecerii la nivel cu calea ferată); Pasaj  pietonal km 481 +305 (DN 7 la strada Harau - în locul 
trecerii la nivel cu calea ferată, Pasaj pietonal şi carosabil km 480+510 ( de la intersectia DN7 cu str. Depozitelor la 
strada Harau).  

Având în vedere că scopul declarat al Master Planului General de Transport este de a asigura o 
dezvoltare economică durabilă a comunităţilor locale din România, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de 
facilitare a accesului la reţeaua naţională şi europeană de infrastructură de transport, sunt în deplin acord cu 
obiectivele fixate prin acest Masterplan, de aceea, vă solicităm, domnilor guvernanţi, să analizati şi să includeţi aceste 
propuneri în varianta finală a Master Planului de Transport. 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
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Praf în ochi 

 

De 9 ani nu s-a mai organizat concurs pentru niciun inspector şcolar general sau adjunct în toată ţara. Acum, 
ministrul educaţiei anunţă organizarea cu celeritate a concursului pentru ocuparea a 42 de posturi de inspectori şcolari 
generali. 

Un lucru lăudabil, am putea spune, având în vedere faptul că până acum aceste posturi au fost ocupate doar 
prin numiri directe. Dar, dacă analizăm puţin documentaţia ce stă la baza organizării acestui concurs, ne dăm seama 
că este doar “praf în ochi” şi o dorinţă a PSD-ului de a pune mâna pe aceste posturi pentru mulţi ani de acum încolo, 
nicidecum pentru a asigura un climat de normalitate în învăţământ. 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea celor 42 de posturi de inspector 
general şcolar se bazează pe ordinul nr. 5557/2011, modificat puţin în anul 2015, în sensul oferirii posibilităţii ca 
persoane aflate în prag de pensionare să ocupe aceste posturi. 

Bibliografia pentru acest concurs menţionează Programul de guvernare 2009 – 2012!! Ce să înţelegem de 
aici? Că actualul Guvern nu are nicio strategie în domeniul învăţământului? Cum s-ar putea ca în anul 2015, un 
candidat să întocmească un plan de management educaţional şi administrativ bazat pe o strategie care nu mai este 
valabilă? Cât de relevant ar fi şi cât de corect ar putea fi evaluat un astfel de plan bazat pe un  program de guvernare 
expirat? Cum e  posibil ca bibliografia indicată pentru concursul de ocupare a postului de inspector şcolar general să 
nu menţioneze Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, actualizat în 
2015? 

Consider că ministrul educaţiei trebuia mai întâi să întocmească cu atenţie cerinţele şi condiţiile pentru 
ocuparea posturilor de inspector şcolar general, să facă publice datele privind situaţia sistemului de învăţământ şi 
strategia lui pe următorii ani şi să asigure condiţii transparente pentru ca orice persoană care îndeplineşte condiţiile de 
participare să poată să propună un plan de management educaţional şi administrativ relevant şi bine documentat. De 
asemenea, candidaţilor din afara instituţiei, le este îngrădit accesul la informaţii prin faptul că pe site-urile 
inspectoratelor şcolare judeţene, nu se găsesc informaţii despre strategiile locale şi regionale în domeniul educaţiei. 

Totodată, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice trebuia să întocmească şi metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director de şcoală, pentru ca să avem o proiecţie asupra 
întregului sistem de conducere din învăţământ, pentru a nu continua această abrambureală academică. 

După ce în anul 2012, doamna senator Andronescu, ministrul educaţiei la acea dată, a anulat cu o zi înainte 
concursul pentru ocuparea posturilor de inspectori şcolari din motive de strategie politică, ni se demonstrează încă o 
dată superficialitatea celor aflaţi la cârmele învăţământului românesc, interesul doar pentru funcţii şi lipsa oricărei 
intenţii de a intra în normalitate.  

Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau: banii! 

 

După ce în 16 noiembrie 2014, românii din diaspora i-au arătat lui Victor Ponta că nu îl vor în fruntea ţării, 
cu toate încercările lui de a-i atrage: prima casă şi fonduri europene pentru românii din străinătate, acesta nu se 
opreşte: doreşte cu orice preţ să arate că el îi vrea. 

Mai exact, doreşte banii lor pentru a acoperi neputinţa Guvernului pe care îl conduce. 

În opinia lui, salvarea sistemului de sănătate românesc îl constituie obligarea la plata unei contribuţii la 
sănătate de 10 euro pe lună de către românii din diaspora. 

Pentru el nu contează faptul că poate unii nu vor beneficia niciodată de serviciile medicale româneşti, nu 
contează că românii din străinătate trimit bani în ţară pentru ca familiile lor să poată să-şi achite facturile curente, să-
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şi cumpere de mâncare, să aibă un trai mai bun. Toate acestea constituie o îndatorire a acestora, iar acum cei 3 
milioane de români din afară trebuie sa salveze cele 16 milioane de români din ţară, de parcă aceştia trăiesc într-un 
deşert, nu într-o ţară cu numeroase resurse.  

Aceste afirmaţii denotă de fapt lipsa de respect pe care premierul României o manifestă faţă de cetăţeni 
români care muncesc din greu în străinătate pentru a-şi ajuta familiile din ţară sau pentru a-şi pregăti un viitor mai 
liniştit, şi care trimit an de an în ţară, sume de ordinal milirdelor de euro, care depăşesc de câteva ori suma totală a 
investiţiilor străine din România. 

În recenta deplasare pe care am avut-o în Statelele Unite ale Americii, cu ocazia Micului dejun cu 
rugăciune de la Washington, am avut mai multe întâlniri cu români stabiliţi acolo. Cei mai mulţi au plecat pentru că 
nu au avut încotro, au plecat pentru că România nu le putea oferi locuri de muncă plătite decent, sau pentru a agonisi 
câţiva bani pentru a-şi putea întreţine familiile. Au lăsat acasă părinţi, bunici şi chiar copii, doar pentru ca aceştia să 
aibă o şansă la o viaţă mai bună. 

Declaraţiile premierului i-au tulburat, i-au nemulţumit profund şi nu mai ştiu ce să creadă: nu cunoaşte 
premierul motivele pentru care cei mai mulţi români au ales să lucreze în străinătate? Premierul chiar nu are nicio 
strategie adevărată pentru a asigura creşterea economică şi bunăstarea cetăţenilor României? Unde e ţara cu câmpii, 
dealuri, ape, munţi, bogăţii naturale cu care ne tot mândrim? Nu mai există sau nu este bine guvernată? Mulţi 
consideră aceste declaraţii ca o glumă proastă sau o bătaie de joc la adresa lor şi nu înţeleg de ce ar fi pedepsiţi să 
plătească taxe şi în România, pe lângă cele plătite în ţara în care s-au stabilit,  fără să beneficieze de ceva în schimb. 

Vă propun, dragi colegi, să ne aplecăm cu atenţie asupra acestui subiect şi să propunem un set de măsuri 
care să stimuleze revenirea în ţară a multor români care acum muncesc şi trăiesc în străinătate dar poartă în suflet un 
dor nestins după ţara lor. Procentul celor care se întorc este foarte mic pentru că, fie că nu văd schimbări 
semnificative care să-i încurajeze să vină, fie că nu văd oportunităţi de angajare sau un mediu favorabil dezvoltării 
unei mici afaceri. Au nevoie de o mână întinsă, de o abordare potrivită, de mai multă predictibilitate, ca să revină şi 
să pună umărul la dezvoltarea ţării în care s-au născut şi pe care ar vrea să o vadă prosperând. 

Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 
România este singurul stat din blocul ex-sovietic care nu are încă un muzeu dedicat comunismului. Deşi am 

trăit mai mult de jumătate de veac sub teroarea comunistă, noi, românii, nu cunoaştem dimensiunea reală a regimului 
dictatorial. Majoritatea celor care au trăit în regimul comunist au traversat această experienţă singuri, în cercuri 
restrânse ale familiei sau prietenilor. Din cauza îngrădirii, până la suprimare, a libertăţii de expresie nu ştiam prea 
multe lucruri din ceea ce se întâmpla cu ceilalţi, din afara cercului nostru restrâns. Pentru tinerii care s-au născut cu 
puţini ani înainte de 1989 sau după, regimul comunist este doar istorie, însă o istorie care nu le-a fost explicată şi pe 
care nu o înţeleg în adevărata ei însemnătate. 

Un dicton celebru spune: ”cine nu îşi cunoaşte istoria este condamnat să o repete.” Noi, în calitate de 
reprezentanţi ai cetăţenilor, suntem datori să creăm toate condiţiile necesare pentru ca românii să îşi poată cunoaşte 
istoria recentă, marcată de cel mai opresiv regim comunist din sud-estul Europei.  

De asemenea, este foarte important ca şi străinii să afle ororile prin care a trecut poporul român. În acest fel 
ar înţelege că, deşi ne-am fi dorit ca evoluţia României ca sistem democratic să fie mult mai accelerată, totuşi, în cei 
25 de ani care au trecut de la Revoluţie am realizat enorm de mult, având în vedere de unde am pornit şi cât de adânci 
erau rănile lăsate de regimul totalitar. 

În ceea ce ne priveşte, una dintre cele mai importante probleme ale societăţii româneşti actuale este legată de 
mentalitatea românilor care păstrează încă, într-o măsură considerabilă, amprenta unei jumătăţi de veac de 
totalitarism. Această mentalitate ne împiedică să avansăm economic, blochează promovarea valorilor, ne face să fim 
nesiguri şi, deci, vulnerabili, în relaţiile externe, ne determină să ne simţim inferiori faţă de celelalte popoare 
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europene. Românii sunt printre primii cetăţeni din Uniunea Europeană care susţin uniunea şi consideră că aceasta are 
o imagine pozitivă şi printre ultimii care se consideră a fi cetăţeni europeni. 

Astfel, conform Euro barometrului standard din toamna anului 2014, suntem a doua ţară din Uniunea 
Europeană care consideră că Uniunea are o imagine pozitivă, cu un procent de 59%, după Polonia, cu 61%.  Pe de 
altă parte, Euro barometrul standard din toamna anului 2012 relevă faptul că mai puţin de jumătate dintre români se 
consideră cetăţeni europeni. Pe acelaşi nivel cu noi mai sunt doar Bulgaria, Grecia şi Regatul Unit al Marii Britanii, 
cunoscut pentru opinia eurosceptică. În 2013 şi 2014 euro barometrele standard nu au mai inclus această întrebare. 

Pentru a accelera procesul de schimbare a mentalităţii populaţiei, România are nevoie să îşi lege prezentul de 
trecutul ei democratic. Societatea românească are nevoie să se reconecteze la valorile sale tradiţionale, care o 
defineau din vechime până în perioada României moderne şi care, după Revoluţia Română din Decembrie 1989 au 
reînceput, firav, să fie considerate repere.  

Acest lucru se poate realiza numai prin cunoaşterea, acceptarea şi depăşirea blocajului mental referitor la 
ceea ce a însemnat dictatura comunistă pentru societatea românească. Deşi această perioadă este însăşi istoria noastră 
recentă, ea este foarte puţin cunoscută. Ştim mai multe despre daci şi romani decât despre închisorile comuniste în 
care şi-au pierdut viaţa elitele societăţii. Cum se explică acest lucru? În perioada comunistă, totul era controlat, iar 
istoria, cultura, erau domenii drastic controlate. Cultura reprezintă însăşi fibra unui popor iar comuniştii erau 
conştienţi de asta şi de faptul că exact acolo trebuiau să acţioneze. De aceea, partidul comunist avea un departament 
denumit de Propagandă şi Cultură. Acest departament ne-a învăţat, printre altele, că Ceauşescu este descendentul lui 
Decebal. Acest departament a trecut sub tăcere toată istoria modernă a României. De la figura lui Alexandru Ioan 
Cuza ca făptuitor al Unirii de la 1859, istoria noastră trecea la momentul Marii Uniri de la 1918, realizată de popor şi 
doar ca fapt divers Regele Ferdinand era conducătorul ţării în acel moment. Apoi ajungeam direct la Al Doilea 
Război Mondial şi ”marele erou” Ion Antonescu. De aici, urma direct Ceauşescu, cu o scurtă trecere pe la Gheorghiu 
Dej. De aceea românii nu îşi cunosc adevărata istorie, pentru că timp de 40 de ani li s-a povestit o istorie trunchiată şi 
reinterpretată, pusă în slujba propagandei comuniste.  

Românii trebuie să afle cum le-a fost rescrisă istoria, să şteargă modificările aduse de propaganda comunistă 
şi să completeze şirul cu piesele care lipsesc, multe şi valoroase, dintre care cele mai proeminente se referă la Regii 
României şi la dezvoltarea capitalistă a ţării în perioada interbelică.  

Românii trebuie să cunoască toate ororile înfăptuite de regimul comunist, pentru a se putea păzi de o 
experienţă similară. De asemenea, românii trebuie să afle că statul la coadă, frigul din apartamente şi tăierea 
curentului nu erau, din nefericire, cele mai rele lucruri care ţi se puteau întâmpla în comunism. Persecuţiile 
securităţii, închisorile şi lagărele de muncă au fost un iad din care puţini au reuşit să supravieţuiască. Românii trebuie 
să ştie că fraţi de-ai lor au comentat despre lipsa alimentelor din galantare, despre îndoctrinarea de la televizor, în 
cele două ore de emisie, despre lipsa cărţilor, despre interzicerea ideilor, nu doar între prieteni sau la coadă la 
alimente, ci în camerele de interogatoriu şi tortură ale securităţii. Românii trebuie să ştie despre greva minerilor din 
Valea Jiului din 1977, despre iniţiativa Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din 1979, despre seria de greve 
muncitoreşti din 1980-1981, apoi din nou în 1983, şi din nou în 1986-1987, culminând cu revoluţia muncitorească de 
la Braşov, din 15 noiembrie 1987. Din păcate, aceste încercări de eliberare nu au generat mişcări de masă datorită 
atomizării societăţii şi a asupririi sufocante care împiedica orice încercare de relaţionare între grupurile de rezistenţă 
anti-comunistă. 

România a avut cel mai opresiv regim totalitarist dintre statele foste comuniste. La noi, toată elita societăţii a 
fost târâtă în închisori, la muncă silnică sau, în cel mai bun caz, doar persecutată, cu domiciliul forţat. În perioada 
comunistă, România  
şi-a pierdut valorile şi călăuzele. Din cauza represiunii acerbe, noi n-am putut avea acţiuni de spargere a monolitului 
totalitarist precum ”Revoluţia Ungară” (Ungaria, 1956) ”Primăvara de la Praga” (Cehoslovacia 1968), Solidarnosc – 
Sindicatul Independent Autocefal „Solidaritatea” (fondat 1980, Polonia), de aceea, probabil, Revoluţia noastră a fost 
ultima şi singura violentă.  

Nu în ultimul rând, românii trebuie să ştie că România este ultima ţară din blocul ex-sovietic care a trecut la 
democraţie şi singura acest lucru s-a petrecut printr-o Revoluţie violentă, sângeroasă şi, de asemenea, singura în care 
foştii conducători comunişti au fost executaţi. Celelalte state din sud-estul Europei trecuseră deja la regimuri 
democratice în mod paşnic. 

Prin înfiinţarea Muzeului Comunismului, vom crea posibilitatea ca aceste lucruri să fie cunoscute atât în ţară, 
cât şi peste hotare şi premisele pentru ca poporul român să se elibereze de mentalitatea preconcepută a inferiorităţii şi 
neputinţei de a fi egalul oricărui popor european. 
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Proiectul de lege privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului, iniţiat de către deputaţii liberali, nu 
este un proiect politic, ci unul civic, dedicat întregii societăţi româneşti. De aceea, vin în faţa dumneavoastră şi vă 
solicit susţinerea sa, pentru că, indiferent de partidul din care faceţi parte, şi dumneavoastră, ca şi mine, reprezentaţi 
cetăţenii acestei ţări. 
 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

 
*** 

 
Finanţarea unui învăţământ superior de calitate în România 

 
Învăţământul reprezintă una din priorităţile naţionale în orice stat modern. Acesta poate asigura progresul 

unei societăţi şi dezvoltarea pe termen lung, un rol deosebit de important avându-l învăţământul superior, 
componenta care asigură înalta calificare a resursei umane.  

Finanţarea învăţământului superior reprezintă o nouă provocare pentru sistemul educaţional din România, 
puternic afectat în ultima perioadă de scandaluri legate de corupţie, de abuzuri dar şi de lipsa calităţii procesului 
didactic. Este momentul să regândim organizarea sistemului universitar, prin redefinirea standardelor de calitate şi a 
metodelor de evaluare a calităţii. Performanţa şi eficienţa trebuie să reprezinte bazele finanţării învăţământului 
superior, iar acestea trebuie să se reflecte în competenţele specialiştilor formaţi.  

Am constatat că în numeroase universităţi se folosesc cursuri învechite, care nu mai sunt de actualitate, baza 
materială este precară, iar selecţia cadrelor didactice se face pe baza nepotismului şi a unor obligaţii ale managerilor 
respectivelor instituţii. Avem cazul recent de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, 
sau cazurile profesorilor de la Iaşi, un centru puternic zguduit de scandalurile "universitare" din ultimii ani. 
Modificarea cadrului legal prin adoptarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale nu a reuşit să rezolve aceste probleme, 
universităţile fiind preocupate de adaptarea la noul sistem de management, iar problema calităţii fiind tratată 
superficial. O soluţie ar fi acordarea unei importanţe sporite evaluărilor realizate de către studenţi, pentru a nu mai 
ajunge în situaţia în care Ministerul primeşte sesizări semnate de peste 700 de persoane, petiţii pentru care 
formulează un răspuns doar după intervenţia presei. De asemenea, se impune corelarea conţinutului 
cursurilor universitare cu cerinţele principalilor actori de pe piaţa muncii, angajatorii clor care finalizează ciclurile de 
studiu. 

Totodată, va trebui abordată problematica repartizării granturilor de studii. Nu este normal ca statul să 
finanţeze pregătirea celor care aleg să plece din ţară, în contextul în care România se confruntă cu o criză majoră a 
resursei umane calificate, în special în domeniul medical. Acest fapt este datorat salarizării nesatisfăcătoare, dar şi 
lipsei de perspective pe plan intern. Migraţia în scopul integrării în piaţa muncii prezintă riscuri majore pentru 
stabilitatea, pe termen mediu şi lung, a sistemului naţional de asigurări sociale. La ora actuală, numărul celor care au 
un loc de muncă în ţară este mult mai mic decât al celor care beneficiază de diferite forme de sprijin (pensii, ajutoare, 
indemnizaţii).  

Consider că sistemul instituţiilor de învăţământ din domeniul de ordine publică, poate fi aplicat si in alte 
domenii, iar studenţii care beneficiază de finanţare de la bugetul de stat să fie obligaţi să lucreze pentru o perioadă 
determinată în România, sau să restituie contravaloarea studiilor dacă aleg să plece în altă ţară.  

Am susţinut în repetate rânduri beneficiile investiţiei în educaţie. Însă, putem vorbi despre o investiţie şi nu 
despre o cheltuială doar în măsura în care există beneficii directe pentru stat. În acest caz, beneficiul direct nu poate fi 
decât existenţa specialiştilor pe plan intern, indiferent dacă aceştia lucrează în sistemul de stat sau în cel privat. 

Astfel de măsuri pot fi aplicate în etape, mai întâi în domeniile fundamentale funcţionării aparatului de stat, 
apoi în restul domeniilor, prin corelarea cifrelor de şcolarizare aprobate pentru fiecare instituţie cu cerinţele pieţei 
muncii, la nivel naţional. Primul domeniu fundamental vizat este cel al medicinei, unde se poate estima necesarul de 
resurse umane. România nu îşi poate permite să achite costurile şcolarizării medicilor pentru alte state. Cei care au 
intenţia de a se califica în România şi de a profesa în altă ţară pot opta pentru locurile cu taxă. 
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Am încredere că sistemul educaţional din România poate fi reformat, iar calitatea procesului didactic va fi 

îmbunătăţită, pentru a se putea vorbi de performanţă ca standard. 
 

Deputat 
Maria Grecea 

 
*** 

 
Vă solicit de la tribuna Camerei Deputaţilor ca să ne lămuriţi pe noi, clujenii, precizându-ne public dacă 

Spitalul Regional de Urgenţă din Cluj Napoca mai este cuprins în strategia Stategia Naţională de Sănătate 2014-2020, 
aprobată prin Hotărârea de Guvern Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 (la pagina 71 din Anexa 1). Menţionez că şi în 
Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană si în Memorandumul semnat cu Banca Mondială, de către 
Guvernul României, este menţionat  Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, alături de cele de la Iaşi si Craiova, ca 
obiective prioritare construibile din fonduri europene. De asemenea, vă solicit ferm să prezentaţi, tot de la această 
tribună a voinţei naţionale, dar şi în scris, care este politica publică a Guvernului României în domeniul sistemului 
regional de urgenţă. Sunt nevoită să fac această declaraţie, având în vedere, înainte de orice, nevoia de a pecetlui, 
odată pentru totdeauna, o atât de necesară politică publică; pentru a o face cunoscută şi folositoare cetăţenilor-
contribuabili din ţara noastră, România. Pe de altă parte, am considerat imperios necesară această interpelare ca 
singura modalitate menită să vă determine să renunţaţi la neseriozitatea şi abuzul politicianism, precum şi la 
răzbunare contra cetăţenilor-contribuabili din Cluj şi Transilvania, care nu v-au votat la alegerile din 16 noiembrie 
2014, pentru a deveni preşedintele ţării. În aceeaşi măsură, interpelarea noastră este menită să curme practica 
politicianist-populistă intolerabilă a promisiunilor neonorate şi a modificărilor de strategii naţionale şi politici 
publice, peste noapte, în funcţie de interese oculte, de grup sau de clanuri politice. Asemenea practici şi abuzuri 
intolerabile, cu iz de răzbunare, s-au manifestat în spaţiul public, dinspre guvernul pe care-l patronaţi şi în chestiunea 
Spitalului Regional de Urgenţă din Cluj Napoca. După cum v-am avertizat şi în declaraţia mea de presă, făcută la 
începutul lunii ianuarie, nu aveţi niciun motiv raţional, administrative, financiar, medical etc să îngropaţi urgenţa 
medicală clujeană şi transilvană, iar istoria să vă reţină, astfel, ca un răzbunător politicianist. Am făcut această 
declaratie publică, după ce am luat act, alături de opinia publică clujeană şi transilvăneană, de contradictorii, grave şi 
inacceptabile declaraţii şi anunţuripublice, făcute de dumneavoastră şi ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, 
referitoare la edificarea spitalului de urgenţă din Cluj. Poziţii care au culminat cu iresponsabilul anunţ la d-lui 
ministru al sănătăţii, făcut în 5 ianuarie acest an, prin care a prezentat noua listă a spitalelor de urgenţă ce urmează a 
fi făcute în acest an, listă din care Clujul a fost eliminat şi în locul său inserat spitalul din Timişoara. 

Vă reamintesc, domnule prim-ministru, că vineri, 9 mai 2014, la mitingul PSD de la Cluj Napoca, 
dumneavoastră aţi declarat public că, “în acest an, vor începe procedurile de construire a Spitalului Regional de 
Urgenţă de la Floreşti. Avem fonduri pentru cele trei spitale regionale pe care le-am propus caproiecte prioritare, 
Spitalul Regional Cluj, Spitalul Regional Iaşişi Spitalul Regional Craiova. În septembrie avem, probabil, disponibili 
banii şi pornim procedurile. Guvernul va avea la dispoziţie fonduri europene în valoare de 500 de milioane de euro pe 
infrastructură medicală. În septembrie, probabil, avemdisponibili banii şi pornim procedurile de licitaţie şi apoi de 
execuţie.” (sursa: https://www.youtube.com/watch?v=l_2ZVxGmkMY, unde puteţi viziona înregistrarea video a 
declaraţiei dumneavoastră) 

La rândul său, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, declara la Cluj, în 15 septembrie 2014, că de la 
începutul acestuian vor începe procedurile de licitaţie privind construirea Spitalului regional de Urgenţă Cluj şi a 
cerut o mai mare implicare a autorităţilor locale, care au pus la dispoziţie terenul pentru acest proiect. Cu acea ocazie, 
ministrul dvs. declara, potrivit MEDIAFAX: "În sfârşit, Spitalul regional de Urgenţă se va face la Cluj, pentru că deja 
a fost trecut în acordul de parteneriat, a fost negociat, este prevăzut. De la începutul anului viitor se vor demara 
procedurile pentru licitaţie. Vor fi lucrări de construcţie, va fi o construcţie nouă, vor fi amenajări, echipamente, 
actualizarea studiului de fezabilitate. Locaţia esteoferită de autorităţile locale, dar îmi doresc o implicare maiactivă 
din partea acestora, pentru că a făcut mai mult Bucureştiuldecât au făcut ele. Au întârziat foarte mult lucrurile, de 
şapte - opt ani tot auzim că se va face un spital regional la Cluj. La anul încep lucrările la acest spital”. La începutul 
anului, vă reamintesc, acelaşi ministru al sănătăţii şoca şi scandalize opinia publică transilvăneană şi clujeană cu 
anunţul că Spitalul regional de Urgenţă din Cluj este scos din lista de priorităţi. La toată această halucinantă 
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brambureală şi iresponsabilitate crasă s-a adăugat, ca o cireaşă acru-amară, declaraţia făcută de d-voastră, la Iaşi, în 
23 ianuarie a.c. în care spuneaţi că până la urmă spitalul din Cluj se va face. 

Iată de ce, stimate domnule Prim-ministru, vă solicit de la tribuna Parlamentului României, să precizaţi în 
mod ferm, dacă Spitalul regional de Urgenţă Cluj mai este sau nu o prioritate pentru Guvernul dumneavoastră, aşa 
după cum vă obligă interesul public, nevoia de sănătate a regiunii pecare o va desrvii, precum şi documentele 
asumate de guvernulRomâniei. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Elena Uioreanu 

 
*** 

 
Banca Naţională a României şi francul elveţian 

 
Din iniţiativa membrilor PNL din Comisia de Buget-Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, în data de 10 

februarie a.c., a avut loc audierea în Parlament a conducerii Băncii Naţionale, pe tema situaţiei împrumutaţilor în 
franci elveţieni. Au răspuns invitaţiei Guvernatorul Mugur Isărescu, Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, 
precum şi Viceguvernatorii Olteanu şi Voina. 

În această împrejurare,  s-a convenit că soluţiile de piaţă sunt preferabile celor administrative, că abordările 
emoţionale pot duce la riscuri sistemice şi că nu există o modalitate standard de a rezolva toate cazurile aflate in 
dificultate, atâta vreme cât grupul împrumutaţilor nu este omogen. 

Dincolo de poziţiile, pe cale de a se armoniza, ale reprezentanţilor Băncii Naţionale şi a parlamentarilor, 
ambele părţi fiind deopotrivă interesate să contribuie la rezolvarea rapidă şi echitabilă a diferendului dintre 
împrumutaţi şi Băncile Comerciale, a apărut ca fiind destul de nevralgică şi incomplet reglementată juridic relaţia 
Bancii Naţionale cu societatea românească. 

Cu alte cuvinte, reglementatorul român al Sistemului Bancar care funcţionează în România şi-a declinat 
competenţa în ceea ce priveşte stoparea abuzurilor reale şi/ sau potenţiale pe care le pot suporta împrumutaţii aflaţi în 
relaţie cu băncile comerciale, afirmînd prin vocea vicepreşedintelui Bogdan Olteanu că, sigur că da, BNR este 
dispusă " să sprijine"  alte instituţii cu atribuţiuni de protecţie a împrumutatului tratat ca şi consumator, instanţele 
judecătoreşti, etc. Am aflat astfel că BNR are în grijă "prudenţialitatea bancară". Pe unde "umbla" prudenţialitatea 
bancară, în anii 90, când băncile picau ca popicele? Probabil era plecată în vacanţă...Şi totuşi, mentalul colectiv a 
construit o aură strălucitoare de profesionalism celor de la BNR, transformîndu-i în "monştri sacri"! 

În opinia mea, noi, pământenii ,trebuie să ne comportăm ca nişte oameni cu piciorele pe pământ! În acest sens, 
este binecunoscut faptul că un împrumut la bancă este  un serviciu special, de o anumită tehnicitate, cu un mare 
potenţial ca forţa de negociere a împumutatului să fie sensibil mai mică decât a băncii! Consider, aşadar, realitatea 
înfăţişată de viceguvernatorul Olteanu  anormală şi cred că trebuie urgent corectată! 

Dacă BNR nu are capacitatea să-i protejeze pe români de potenţialii prădători din sistemul bancar, de ce se mai 
numeşte " naţională"?! Şi pe ce se bazează aura profesională strălucitoare a instituţiei şi a guvernatorului?! 

       
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Stimaţi colegi,  
Prin declaraţia de astăzi aş vrea să atrag atenţia, alături de colegii mei din partidul naţional Liberal, că este 

necesar ca întreaga legislaţie electorală să fie votată şi trimisă la promulgare până pe 5 mai, iar acest calendar trebuie 
respectat astfel ca legile să fie aprobate la timp şi să poată fi aplicate de la alegerile locale din 2016. Nu avem voie să 
depăşim termenul de 12 luni anterior alegerilor din 2016, altfel legea electorală s-ar amâna încă 4 ani. Din păcate, 
există anumite tendinţe care par să arate o tergiversare dinspre arcul guvernamental. Dacă toţi vrem să demonstrăm 
că ne-am vindecat de populism, aceia dintre noi care am suferit de această boală politică, nu avem decât să o aratăm 
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în Parlament. Din păcate, ceea ce vedem acum este o permanentă strategie de tergiversare şi blocare a activităţii 
Legislativului. 

Noi, reprezentanţii Partidului Naţional Liberal, am anunţat deja ce modificări dorim să aducem finanţării 
partidelor politice, ce sistem considerăm că este mai potrivit pentru alegerile locale şi parlamentare. Am depus încă 
de anul trecut propuneri legislative pentru introducerea votului prin corespondenţă şi pentru accelerarea procedurilor 
de ridicare a imunităţii. 

Aşadar, am demonstrat că nu facem doar declaraţii de intenţie, ci ne susţinem principiile prin texte de lege. Nu 
putem decât să constatăm că despre propunerile concrete ale colegilor de la Putere nu ştim foarte multe. Dincolo de 
vorbele frumoase, care sunt acţiunile domniilor lor care să răspundă nevoii de reformare profundă a clasei politice? 

Dimpotrivă, Executivul preferă guvernarea prin ordonanţe de urgenţă. Vă reamintim că, pentru a fi consecvent 
cu principiile de schimbare a comportamentului public, este nevoie să ne şi achităm, cu toţii, de obligaţiile legale, aşa 
cum este cazul organizării de alegeri parţiale, pe care Guvernul pare să le amâne la infinit. 

 
Deputat 

Hubert Thuma 
 

*** 
 

Stimaţi colegi,  
Vreau să salut, prin declaraţia mea de astăzi, prezenţa în Parlament, saptămâna trecută, a preşedintelui 

României, domnul Klaus Iohannis. A fost o demonstraţie din partea unui şef de stat că în România politica se poate 
face şi altfel, iar instituţiile pot funcţiona într-un raport corect una faţă de cealaltă, în baza dialogului consfinţit de 
Constituţie. Probabil că este pentru prima oară, în perioada postdecembristă, când putem vorbi despre existenţa unui 
raport corect între instituţia Preşedinţiei şi instituţia Parlamentului. Este semnificativă afirmaţia cu care preşedintele 
Iohannis şi-a început discursul, anume aceea că ”Progresul unei naţiuni nu se poate naşte din conflictul permanent 
între cei chemaţi să o reprezinte.” 

Dintr-o astfel de colaborare putem să afirmăm, fără a greşi, că se vor creea proiecte pozitive care nu pot fi 
decât în beneficiul cetăţenilor. De altfel, agenda expusă de Preşedinţia României nu este altceva decât agenda 
românilor. 

În această ordine de idei consider, alături de colegii mei din PNL, că în centrul reformării scenei politice din 
România ar trebui să stea refacerea funcţionalităţii Parlamentului şi recredibilizarea sa ca instituţie fundamentală a 
democraţiei. 

Apelul preşedintelui de renunţare la populism, la electoralism, la restabilirea dialogului ar trebui însuşit, în 
mod normal, de toţi cei prezenţi ieri în plenul reunit al Parlamentului. 

PNL se constituie într-un partener al preşedintelui Klaus Iohannis, iar acest nou model de a face politică 
trebuie să fie îmbrăţişat de toţi actorii politici, dar mai ales de către actuala majoritate parlamentară, inclusiv de 
colegii nostri de la guvernare.. 

Pentru a lucra însă împreună în interesul românilor, pentru a face un Parlament cu adevărat puternic trebuie 
să renunţăm cu toţii la acţiuni şi interese electorale de conjunctură. 

Consider că România trebuie să profite la maximum de resetarea politică decisă de cetăţeni prin votul din 16 
noiembrie 2014, iar activitatea legislativului să se reflecte în acte normative care să răspundă în mod real nevoilor 
întregii societăţi, acum când avem cu adevărat şansa unei relaţii corecte Preşedinte - Parlament. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

Habemus Masterplan pe Transporturi! 

 Stimaţi colegi, 

Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta câteva considerente critice faţă de modul de lucru 
al decidenţilor guvernamentali din domeniul transporturilor în privinţa elaborării Masterplanului de Transport al 
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României. Aşa cum probabil bine ştiţi, acest document programatic ar trebui să reprezinte Biblia României în materie 
de transporturi, fie că vorbim de drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate, transport aerian sau maritim.  

După lupte seculare, Ministerul Transporturilor, domnul Ioan Rus, în urma directivei cu tentă de plagiat a 
premierului Victor Ponta conform căreia trebuie să avem un pact naţional politic asupra Masterplanului, vine şi ne 
prezintă un document frumos redactat şi promisiuni de mii de km de autostrăzi şi drumuri expres, însă, fără niciun fel 
de referire la un obligatoriu calendar de implementare a proiectelor propuse în Masterplan. Ţinând cont că această 
observaţie a fost făcută şi de către reprezentanţii Uniunii Europene atunci când oficiali români au prezentat o primă 
propunere a acestui document în urmă cu mai bine de un an, sunt convins că şi de această dată, această critică 
constructivă se va regăsi în raportul reprezentanţilor Comunităţii Europene cu privire la varianta finală a 
Masterplanului, pe care executivul se pregăteşte pompieristic să o adopte într-o viitoare şedinţă de guvern. 

Susţin cu tărie că trebuie obligatoriu introduse termene clare de implementare a proiectelor propuse în 
Masterplan, conform duratei procedurilor legale în vigoare, atât pentru a oferi un sentiment de predictibilitate 
cetăţenilor şi eventualilor investitori, cât şi pentru a fi mai uşor de urmărit. Asta dacă vrem performanţă şi 
corectitudine. Aşa este în toate democraţiile consolidate, aşa trebuie să facem şi noi.  

Cel mai clar exemplu în acest sens, care vă va convinge că este nevoie de introducerea unui calendar strict de 
implementare a propunerilor din Masterplan îl reprezintă tronsonul de autostradă Sibiu-Piteşti. Am urmărit acest 
subiect în ultimii 10 ani şi vă pot spune cu toată convingerea că fără un Masterplan care să cuprindă şi un calendar de 
implementare a proiectelor propuse, nu vom avea garanţia îndeplinirii acestor promisiuni. În cazul tronsonului de 
autostradă Sibiu-Piteşti, acest lucru a fost dovedit cu desăvârşire. De mai bine de doi ani de zile de când se află la 
conducerea executivului, PSD a numit toţi decidenţii care răspund de construcţia de autostrăzi. Având probabil alte 
interese decât cele ale României, reprezentanţii PSD au sabotat constant proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti. După ce 
au văzut că nu pot renunţa definitiv la acest tronson, au încercat să transforme autostrada în drum expres. Văzând că 
nu au sorţi de izbândă, au adoptat altă tactică, aceea a amânărilor. Din iunie 2014 şi până în prezent, reprezentanţii 
PSD au amânat, de nu mai puţin de cinci ori, stabilirea câştigătorului licitaţiei pentru revizuirea/actualizarea studiului 
de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Pe data de 13 ianuarie 2015, în prezenţa Primului Ministru, domnul 
Victor Viorel Ponta, a Ministrului Fondurilor Europene, domnul Eugen Teodorovici, şi a Ministrului Finanţelor 
Publice, domnul Darius Vâlcov, Ministrul Transporturilor a prezentat „Priorităţile infrastructurii rutiere pentru 
perioada 2015-2016”. În cadrul acestei conferinţe de presă domnul Ioan Rus a declarat că „peste două săptămâni va 
fi stabilit câştigătorul licitaţiei organizate anul trecut pentru realizarea studiului de fezabilitate”, făcând referire la 
licitaţia CNADNR din iunie 2014 privind revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-
Piteşti. Bineînţeles că acest termen a fost depăşit, ceea ce denotă valoarea cuvintelor şi declaraţiilor reprezentantului 
PSD. Din punctul meu de vedere, acest exemplu întruchipează destul de exact necesitatea introducerii unui calendar 
al implementării proiectelor propuse în Masterplan. 

În ceea ce priveşte conţinutul şi propunerile concrete din Masterplanul propus, vă reamintesc doar faptul că 
de exemplu, Iaşiul, cel mai important centru economic, social şi cultural din regiunea Moldovei, nu va beneficia de o 
legătură la nivel de autostradă cu vestul ţării. Restul, e tăcere! 

Stimaţi colegi, sper că această declaraţie să fie corect înţeleasă. Nu am venit în faţa dumneavoastră să critic 
conţinutul Masterplanului, care trebuie să recunoaştem, poate fi îmbunătăţit. Am venit să vă solicit să nu adoptăm un 
document de o asemenea importanţă fără a avea şi un calendar strict, clar şi asumat politico-administrativ, de 
implementare a propunerilor din Masterplan. Dacă vom reuşi acest lucru, la pachet cu menţionarea sursei de 
finanţare, peste 5, 10 sau 15 ani vom putea circula pe autostrăzile şi căile ferate propuse în acest document. Dacă nu, 
vă pot spune încă de acum că ne vom afla în aceeaşi situaţie ca astăzi!   
 

Deputat 
Cristian Buican 

 
*** 

 
De ce Guvernul Ponta nu finanţează  lucrările de apărare împotriva inundaţiilor? 

 
România este expusă riscului la inundaţii, suntem în pragul primăverii şi, în baza experienţelor din fiecare an, 

ne putem aştepta şi anul acesta la inundaţii, cu efecte mai mult sau mai puţin catastrofale. Importanţa aplicării 
măsurilor de prevenire a riscului la inundaţii şi a celor de gestionare a zonelor cu risc la inundaţii este de netăgăduit. 
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De asemenea, finanţarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor este obligatorie pentru orice guvern! Strategia  
naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr.846/2010, prevede necesitatea alocării a17 miliarde euro pentru realizarea lucrărilor de infrastructură de apărare 
împotriva inundaţiilor. 

Realizarea acestor lucrări până în 2035,  ar reduce vulnerabilitatea  socială   a comunităţilor expuse la inundaţii 
cu până la 75% . 

După inundaţiile din 2005, guvernele PNL şi PDL au înţeles importanţa finanţării acestor lucrări pentru 
siguranţa cetăţenilor, sumele alocate pentru lucrări de apărare împotriva inundaţiilor fiind în medie de 600 milioane 
lei pe an.  

Din păcate, Guvernul PSD nu a înţeles necesitatea finantarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor 
alocand prin bugetul de stat sume de 6 ori mai mici decat in perioada 2005-2012,  în condiţiile în care sunt 
identificate 700 puncte critice  de-a lungul cursurilor de apă,  în care sunt necesare intervenţii rapide. Sunt zone în 
ţară în care digurile sunt afectate de eroziuni puternice şi albiile cursurilor de apă sunt colmatate; toate aceste zone 
sunt adevărate pericole pentru viaţa şi casele oamenilor, în cazul unor precipitaţii abundente. 

Guvernul are resurse limitate, vor spune  ministrul de finanţe şi chiar primul- ministru Ponta şi nu poate aloca 
fonduri suficiente. Dar  întrebarea mea este - de ce nu se aplica Legea Apelor şi nu se alocă fonduri pentru lucrari de 
apărare împotriva inundaţiilor din bugetul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, constituit din taxele şi tarifele 
cetăţenilor?  

Am constatat că, în anul 2014, în timp ce pentru lucrări de investiţii în intrastructura de apărare împotriva 
inundaţiilor s-au alocat, prin bugetul   Administraţiei  Naţionale  „Apele Române”, numai 40 milioane lei, pentru 
bunuri şi servicii s-au  cheltuit  377 milioane lei. 

Văzând cifrele de mai sus, mă întreb care este interesul autorităţilor: cheltuirea banilor pentru bunuri şi servicii 
sau pentru protejarea cetăţenilor ? 

Închei prin a cere cu fermitate domnului Victor Ponta si doamnei ministru  al mediului, apelor şi pădurilor, ca 
măcar anul acesta să fie responsabili şi să găsească soluţii de finanţare, din bugetul  Administraţiei  Naţionale „Apele 
Române”, a lucrărilor de  apărare împotriva inundaţiilor.  

Închei prin a cere cu fermitate domnului prim-ministru să respecte legea, să respecte articolul  85, alineatele (2) 
şi (3) amendate prin OUG 69/2013 privind modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, lege aprobată chiar 
de Guvernul condus de domnia sa. 

 
Deputat 

Lucia-Ana Varga 
 

*** 
 

Cooperarea economică - cheia relaţiilor diplomatice eficiente  şi 
parteneriatelor strategice de succes 

 
Stimaţi colegi,  
Dezvoltarea unei relaţii de lungă durată aducătoare de rezultate pozitive este singura soluţie pentru o dezvoltare 

sustenabilă a economiilor şi statelor - motiv pentru care salut vizita oficială în România a delegaţiei Grupului 
parlamentar de prietenie Turcia – România din Marea Adunare Naţională turcă, conduse de doamna Gűlay Dalyan, 
preşedintele Grupului de prietenie, ce are loc în această săptămână.  

Cu ocazia întrevederii cu membrii Grupului de Prietenie au fost subliniate legăturile parlamentare bilaterale 
deosebite dintre cele două foruri legislative, precum şi rolul diplomaţiei parlamentare în aprofundarea permanentă a 
relaţiilor excelente între România şi Turcia, la nivel politic şi economic, exprimându-ne alături de parlamentarii turci 
diponibilitatea de a susţine acţiunile celor două guverne, pe linia dezvoltării continue a colaborării bilaterale, în toate 
domeniile, fiind amintite, de asemenea, şi schimburile dese de vizite între forurile legislative ale României şi Turciei, 
precum şi dialogul permanent.  

Convorbirile au reconfirmat dorinţa ambelor părţi de aprofundare a foarte bunei cooperări româno-turce 
existente pe toate palierele. 

Turcia acordă o importanţă deosebită dezvoltării relaţiilor cu România, având în vedere că cele două ţări fac 
parte din zone comune, Marea Neagră şi Balcani şi se află la intersecţia coridoarelor energetice şi comerciale.  
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Cadrul de cooperare între România şi Turcia, ţări care au făcut în ultimii ani proba unui parteneriat politic 
dinamic şi credibil, reprezintă cea mai importantă premisă a unei evoluţii ascendente în relaţiile de afaceri, de aceea 
acord o importanţă deosebită contactelor cu statele vecine ale României susţinând proiectelor pe care România şi 
Turcia le promovează, în interes comun. 

Turcia este unul din cei mai importanţi parteneri regionali ai României, atât pe linie economică, cât şi 
strategică. În contextul evoluţiilor din ultimul an, al instabilităţii accentuate în plan regional, dar şi al provocărilor 
complexe de securitate, prezenta Turciei ca membru NATO constituie un pilon important al stabilităţii regionale.  În 
mod egal, evoluţia şi dezvoltarea regiunii depind simultan de consistenţa parteneriatului pe ambele paliere - şi 
economic, dar şi de securitate.  Turcia şi România colaborează intens, de la economie la domeniul transporturilor şi 
energiei, la cultură, la învăţământ, având o strânsă colaborare în toate domeniile de activitate.  

 Turcia este primul partener comercial al României din afara Uniunii Europene, dacă ne raportăm la valoarea 
schimburilor comerciale şi ocupă locul al cincilea la nivel global, respectiv al 4-lea partener la export şi al 9-lea la 
import. La sfarşitul semestrului II al anului 2014 se înregistra în România 13.707 societăţi comerciale cu capital turc, 
valoarea capitalului social subscris, reprezentând 1.44% din totalul capitalului subscris de investitorii străini (în 
Euro). Potrivit estimărilor, investiţiile totale ale firmelor turce în România, directe şi indirecte (realizate prin 
societăţile înregistrate in alte state), depăşesc suma de 4 miliarde Euro . 

Luând în considerare potenţialul de creştere al economiilor noastre – mai ales comparativ, la nivel regional - 
consolidarea parteneriatelor investiţionale trebuie să fie o prioritate. Cooperarea economică este cheia relaţiilor 
diplomatice eficiente şi pateneriatelor strategice de succes. 

Subliniez aici însă importanţa unei abordări axate pe aprofundarea relaţiilor economice la nivelul comunităţilor 
locale. Dezvoltarea relaţiilor româno-turce şi atingerea unor astfel de obiective ambiţioase necesită, în opinia mea, 
exinderea în mod constat a ariei cooperării inclusiv în planul comunităţilor locale. 

Chiar avem nevoie de o abordare pe orizontală a relaţiilor economice cu vecinii din regiune. Este cea mai 
sigură şi eficientă cale pentru dezvoltarea comunităţilor locale din fiecare stat în parte, dar şi pentru a da consistenţă 
relaţiilor bilaterale. În mod evident, contactele şi parteneriatele la nivel diplomatic rămân fundamentul unui astfel de 
demers, dar flexibilizarea crescândă a graniţelor, a modului de a organiza şi gândi relaţiile economice şi comerciale, 
procesele de producţie, toate acestea cer o dinamizare a modului în care înţelegem cooperarea regională.  

Putem să adâncim cooperarea cu Turcia, dacă reuşim să găsim proiecte locale de interes şi fezabile. 
Dezvoltarea relaţiilor economice trebuie susţinute şi de un dialog politic intens. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Cât de extins este flagelul violenţei în familie şi care sunt problemele cu care se confruntă femeile care se decid 

să ceară ajutor 
  Stimaţi colegi, 
  
În ultimele luări de cuvânt, v-am vorbit despre un flagel extrem de grav care macină societatea românească 

în cel mai profund mod posibil, insinuându-se în familia românilor, afectând viaţa de familie, siguranţa căminului şi 
a mediului în care cresc copiii noştri, ai tuturor. Acest flagel se numeşte violenţa în familie, iar el este mai prezent 
decât ne-am fi dorit. 

 Potrivit unei statistici întocmite de Inspectoratul General al Poiţiei Române, în anul 2014 au fost sesizate cu 
32% mai multe fapte penale referitoare la violenţa în familie, faţă de anul anterior. Acest fapt în sine ar trebui să ne 
alarmeze în cel mai grav mod, pentru că reprezintă un indicator incredibil de important în legătură cu lipsa de 
armonie din sânul familiei şi ne arată că, pentru femeile din România, viaţa a devenit pur şi simplu mult mai 
violentă de la un an la altul. 

Unul dintre stereotipurile vehiculate intens în România este că violenţa în familie este mai extinsă la sat 
decât la oraş. Iată că statisticile oficiale contrazic această prejudecată. Din totalul infracţiunilor sesizate în primele 
11 luni ale anului 2014, 56% au fost comise în mediul urban şi 44% în mediul rural. 

O altă judecată comună spune că violenţa în familie se petrece în spatele uşilor închise, departe de ochii 
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trecătorilor. Statisticile, iarăşi, demolează ceea ce credeam. O pondere importantă dintre aceste infracţiuni sunt 
comise, într-adevăr, la domiciliu, 69,6%, dar, în mod stupefiant, o treime, 30,4% sunt comise în spaţiul public. Iar 
acest lucru este foarte periculos, pentru că arată că, pentru victime, nu mai există siguranţă nici dincolo de uşile 
casei unde au loc abuzurile. În ceea ce priveşte identitatea victimelor infracţiunilor de violenţă în familie, 50,6% 
sunt femei şi un procent uluitor de 34% sunt minori. 

 În legătură cu gravitatea infracţiunilor intrafamiliale, vreau să trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte 
creşterea a patru indicatori, faţă de anul de referinţă 2013: 

-               indicatorul loviri sau alte violenţe este în creştere cu 100% faţă de 2013. 
-               indicatorul omor este în creştere cu 20% faţă de 2013. 
-               indicatorul şantaj este în creştere cu 69% faţă de 2013. 
-               indicatorul viol este în creştere cu 37% faţă de 2013. 
  
Analiza acestor indicatori ne relevă o situaţie care se prezintă dezastruos pentru victimele violenţei în 

familie: Cazurile de violenţă în familie se întâmplă tot mai des, iar atunci când se întâmplă aproape de fiecare dată 
aduc cu sine loviri sau alte violenţe. Raportat la incidenţa cazurilor de violenţă în familie, sunt încă prea puţine 
femei care apelează la ordinul de protecţie, chiar dacă numărul acestora a crescut. Iar atunci când îşi fac curaj să se 
rupă de relaţia abuzivă sau să plece din cămin, să ceară ordinul de protecţie şi să se pună în siguranţă, se lovesc de 
un zid birocratic: durata de soluţionare şi atingerea scopului urmărit prin promovarea cererii de emitere a ordinului 
de protecţie s-au realizat într-un interval cuprins între 120-180 de zile de la înregistrarea cererii în sistem şi, 
respectiv, 42- 60 de zile de la înregistrarea cererii la instanţa de control judiciar, ordinul fiind comunicat organului 
de executare la momentul pronunţării de către instanţa de apel. 

Cu alte cuvinte, deşi sunt tot mai dese cazurile în care femeile au nevoie de protecţie, deşi sunt tot mai 
frecvente cazurile în care femeile solicită protecţie, sistemul nu reuşeşte să le vină în ajutor aşa cum ele au nevoie. 
Cea mai grăitoare dovadă: ştirile din ce în ce mai dese despre femei care sunt agresate, lovite, bătute, deşi încearcă 
să obţină sau au obţinut ordin de protecţie. 

Lumea este tot mai violentă pentru femeile române şi este datoria noastră să facem tot ce ne stă în putinţă 
pentru a le asigura siguranţa şi pentru a încerca să reparăm o societate care este tot mai afectată de flagelul violenţei. 

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
Violenţa în familie înseamnă mai mult decât statistici, pentru că victimele au un nume 

 
În urmă cu o săptămână, declaram de la această tribună că, în perioada 1 ianuarie 2012 – 10 octombrie 2013, 

în medie, la fiecare 6 minute şi 42 de secunde, a fost făcut un apel la numărul unic de urgenţă 112 pentru a semnala 
un caz de violenţă în familie. Reprezentanţii mass-media avansează cifre şi mai îngrijorătoare: o femeie ar fi jignită 
sau lovită de către partener la fiecare 30 de secunde, iar unul din doi români cunoaşte cazuri de violenţă în familie, 
însă normele, obiceiurile şi practicile sociale ne fac să nu vorbim despre asta. Însă dacă nu vorbim despre asta, acest 
lucru nu înseamnă că toate aceste femei, căci de cele mai multe ori este vorba despre femei, toate aceste zeci de mii 
de femei nu sunt reale, nu au nume, prenume şi poveşti cât se poate de reale. Închiderea unui ochi faţă de realitate 
nu o transformă. �i nici nu o repară. Doar noi putem repara realităţile deteriorate. 

În cele şapte zile care s-au scurs de când am făcut precedenta declaraţie politică, dacă s-ar păstra rata de 
apeluri la 112 pe care am prezentat-o mai sus, aproximativ 1.500 de femei vor fi sunat la numărul unic de urgenţă 
pentru a reclama un caz de violenţă în familie, dar, şi mai sugestiv, peste 20.100 de femei vor fi fost jignite sau 
lovite de către partener.  

Una dintre aceste femei este Alexandra. Ea este cel mai recent caz care intrat în atenţia mass-mediei naţionale, 
pentru că în România mai sunt foarte multe Alexandre a căror voce nu reuşeşte să se facă auzită.  

Alexandra a avut încredere în prevederile legilor româneşti şi în instituţia ordinului de protecţie pe care legea 
nr. 25 din 2012, adoptată de către vechiul Legislativ, l-a constituit. Alexandra a avut încredere şi în instituţiile 
statului care trebuiau să o proteje. Însă ea a fost dezamăgită.  
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Într-una din cele şapte zile care s-au scurs de când am atras atenţia de la această înaltă tribună asupra 
pericolului prezentat de flagelul violenţei în familie, Alexandra a fost urmărită şi până la urmă ajunsă din urmă în 
faţa blocului în care locuia de către fostul său iubit, care a lovit-o fără milă, cauzându-i vătămări corporale vizibile 
cu ochiul liber. Nu este pentru prima dată când acest bărbat o loveşte, iar cel mai grav este că, potrivit relatărilor 
mass-media, Alexandra este lovită cu toate că a primit acum ceva timp un ordin de protecţie pe o durată de şase 
luni. Cel mai revoltător este însă faptul că Alexandra ar fi depus numărul uluitor de 25 de plângeri la Poliţie, a ajuns 
de trei ori la spital în stare gravă şi ordinul de protecţie pe şase luni pe care l-a obţinut a fost încălcat de cel puţin opt 
ori de fostul săi partener.  Putem spune, fără să greşim, că Alexandra este şi victima incapacităţii totale a statului 
român de a proteja femeile de violenţa domestică. 

Alexandra a făcut tot ce trebuia să facă. Ea şi-a făcut datoria, cu încredere în instuţiile şi legile unui stat care 
pare să o fi abandonat: a mers la Poliţie să facă plângeri, a adus, potrivit spuselor sale relatate de către mass-media, 
chiar şi probe video şi martori. Nu s-a întâmplat mai nimic. Agresorul a primit o amendă, dacă şi pe aceea, şi şi-a 
văzut în continuare de terorizarea acestei femei nevinovate.  

Povestea Alexandrei nu este, din păcate, singurală. Sunt încă zeci şi sute de poveşti la fel de tragice cu femei 
care sunt victime ale violenţei în familie, care îşi pun speranţa în instituţiile şi legile statului şi apoi sunt dezamăgite 
şi se trezesc în pericol şi sunt încă mii de femei care nici măcar nu au curajul să facă vreun pas. 

Am cerut Ministrului Afacerilor Interne să-mi comunice care sunt procedurile Poliţiei Române când vine 
vorba de implementarea şi monitorizarea respectării unui ordin de protecţie, sunt convins că sunt foarte multe 
lucruri de făcut pentru a nu mai permite ca o situaţie precum cea a Alexandrei să se mai poată repeta vreodată.  

Însă soluţia pentru a oferi mai multă protecţie acestor femei cred că stă tot în puterea noastră, a 
parlamentarilor. Noi avem datoria să găsim cele mai bune instrumente legislative care să confere acestor femei 
protecţie reală, în cel mai scurt timp, cu proceduri şi reguli clare de intervenţie pentru forţele de ordine, astfel încât 
femeile din România să poată să se simtă apărate, în siguranţă, şi să fie capabile să ia atitudine în faţa abuzatorilor 
din această ţară.  

În perioada următoare, vă voi aduce la cunoştinţă ceea ce cred că reprezintă câteva modificări legislative 
esenţiale pentru siguranţa femeilor din România şi am încredere că mă veţi susţine în acest demers, care nu este 
unul politic, ci civilizator.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
Victor Ponta incearcă să umilească din nou diaspora 

 
Stimaţi colegi,  
Au trecut 3 luni de la alegerile prezidenţiale, trei luni de la umilinţa cu care i-a tratat Guvernul pe românii 

din diaspora în zilele de vot ale celor două tururi de scrutin şi se pare că ofensele pentru cei plecaţi în străinătate 
continuă. 

Noua ghiduşie lansată în spaţiul public de Primul Ministru se referă la taxarea românilor din afara ţării cu 10 
euro pe lună, bani care consideră Premierul că ar îmbunătăţi substanţial bugetul social al României.  

Probabil acest „gând negru” le-a fost pus românilor din diaspora pentru a-i pedepsi pe aceştia, care într-o 
majoritate covârşitoare nu l-au votat pe Victor Ponta ca preşedinte. „Ideea genială” a fost lansată pentru a crea din 
nou agitaţie în rândul lor şi pentru a-i învrăjbi pe cei din ţară, (în special pe asistaţii social, votanţii masivi ai PSD 
ului) că strângerea unor cotizaţii de la cei plecaţi în străinătate ar fi de bun augur. 

Stimaţi colegi,  
Românii din diaspora primesc o nouă palmă de la Guvern şi încă o dată sunt trataţi cu dispreţ. Motivele 

plecărilor masive în afara ţării a fost pentru un trai mai bun, trai pe care în România nu l-au avut. Cotizările lor, 
sutele de milioane trimise anual în ţară de unde statul colectează TVA, impozitele pe proprietăţi pe care acesţia le 
plătesc, etc., nu par suficiente pentru Guvernul Ponta, motiv pentru care acesta doreşte să-i adauge la numărul 
contribuabililor, considerând că această soluţie ar fi singura variantă fezabilă pentru a scoate ţara din impas. 

Stimaţi colegi, 
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Colectarea celor 10 euro să aibă ca scop acoperirea găurilor din bugetul de campanie al PSD şi achitarea 
tricourilor roşii, pentru că-n rest aceşti bani n-ar soluţiona problemele reale ale bugetului, sau colectarea să fie 
pentru amplele lucrări de infrastructură de care ar trebui să se ocupe Guvernul? Sunt miliarde de euro pe care 
Uniunea Europeană le pune la dispoziţia noastră, dar cine să se ocupe serios de accesarea lor?  

În viziunea guvernanţilor, românii din diaspora ar trebui obligaţi să cotizeze, dar pentru ce? 
Pentru maniera discreţionară în care sunt trataţi, pentru imcompentenţă, minciuni, promisiuni? 
S’il vous plait monsieur Ponta, ştim că vreţi să-i taxaţi pentru că au drept de vot şi voteză aşa cum nu vă 

convine! 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Alexandru Nazare 
 

*** 
 
 

Efectele subdonării instituţiilor de către PSD 
 

Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Istoria neagră a instituţiilor din România a început la jumătatea anului 2012, atunci când, în goana 

disperată după putere PSD a început asediul asupra tuturor instituţiilor statului. Au început cu Monitorul Oficial al 
României, au continuat cu Avocatul Poporului şi au mers, aşa cum promiseseră, până la femeia de serviciu din 
instituţiile publice. Am atras atenţia asupra acestui pericol încă din acele momente, însă, puţini au înţeles care vor fi 
consecinţele pe termen lung ale acestor demersuri împotriva statului de drept. 

Subordonarea Monitorului Oficial al României nu a fost utilă PSD doar în vara anului 2012, ci este utilă 
premierului, şefului PSD şi intereselor acestuia şi în prezent! Ce exemplu mai concludent poate fi decât publicarea 
actelor oficiale doar la comanda acestuia, deşi legea obligă la altceva! Să ne răspundă Victor Ponta de ce o demisie a 
unui judecător de la Curtea Constituţională nu a fost publicată nici la mai bine de zece zile, deşi, atunci când are 
interes PSD, documentele se publică în 5-10 minute de la adoptare sau semnare! 

O altă instituţie crucială în democraţie, Avocatul Poporului, nu mai este din anul 2012 a poporului, ci este 
de-a dreptul Avocatul PSD! Da, stimaţi colegi! O instituţie crucială în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
în preîntâmpinarea abuzurilor, a fost transformată în brelocul de lux al premierului Victor Ponta. Dintre mai mulţii 
ocupanţi ai acestei funcţii din ultimii doi ani, domnul Victor Ciorbea a câştigat cu brio premiul pentru servilism 
politic în faţa puterii. 

Cât au contat pentru Victor Ciorbea plângerile societăţii civile faţă de abuzurile Guvernului de a legifera, 
prin ordonanţe simple şi de urgenţă, situaţii care încalcă în mod vădit Constituţia României!? Nu au contat în nici un 
fel! Am contabilizat şi eu, ca şi reprezentanţi ai socitetăţii civile, nu mai puţin de şase ordonanţe de guvern 
neconstituţionale, emise în cele şase luni de când a fost învestit ultimul Avocat al PSD. Cu toate acestea, Victor 
Ciorbea nu a mişcat nici măcar o sprânceană, deşi trei dintre aceste ordonanţe au fost ulterior declarate 
neconstituţionale de către Curtea Constituţională a României.  

În acest context, m-aş opri numai asupra unui singur exemplu, cel al Ordonanţei nr. 55/2014, cunoscută în 
opinia publică drept odonanţa traseiştilor.  

Stimaţi colegi. Mai devreme sau mai târziu, Victor Ponta şi Victor Ciorbea vor trebui să răspundă legal faţă 
de efectele pe care le-au generat în aproape toată administraţia publică locală din România! Sute de primari şi 
consilieri locali din România şi-au părăsit partidul pentru care au fost aleşi de către cetăţeni fie ademeniţi cu pomeni 
bugetare de către domnul Dragnea, fie sub presiuni sau ameninţări politice directe. Astăzi, legalitatea mandatelor 
acestora este cu totul îndoielnică, situaţia juridică generată de Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2014 fiind greu de 
interpretat chiar şi de către judecătorii Curţii Constituţionale! Mai mult, actele juridice încheiate de aceştia pot fi 
oricând lovite de nulitate.  
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Degeaba domnule Ponta încercaţi să împiedicaţi dezbaterea acestei ordonanţe în Camera Deputaţilor. Este 

prea târziu să mai reparaţi răul făcut. Românii trebuie să ştie că toate ilegalităţile pe care le-aţi înfăptuit la guvernare 
vor fi greu, dacă nu imposibil de surmontat.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

44 miliarde minciuni pentru investiţiile în infrastructură 
 

Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Nu mai este pentru nimeni necunoscut faptul că, în aproape trei ani de când a preluat guvernarea, Guvernul 

Victor Ponta nu a demarat nici o investiţie de infrastructură nouă şi, mai mult, nici măcar investiţiile publice deja 
demarate nu au fost finalizate până în prezent. Pe şantierele demarate în anii 2011-2012 culoarea predominantă este 
cea a ruginei, iar frânturile de investiţii executate cu mare dificultate nu corespund nici unui standard minimal de 
calitate, cuvintele de ordine fiind: fisuri, denivelări, alunecări de teren, pericol ... etc. 

Vă aduc aminte că la dezbaterea bugetului de stat pe anul 2015 Victor Ponta a respins pe bandă rulantă orice 
amendament al opoziţiei, argumentând cu arongaţa împrumutată de la Adrian Năstase că a prevăzut în buget alocări 
de peste 44 miliarde de lei pentru investiţii publice şi că ştie el mai bine decât oricine, chiar şi decât comunităţile 
locale cum să împartă aceşti bani. Cei naivi, care au crezut că Victor Ponta s-ar fi schimbat în vreun fel după 16 
noiembrie, i-au dat crezare că ar finanţa investiţiile în 2015. Cei care ştiu că lupu-şi schimbă părul, dar năravul ba, şi 
că Victor Ponta a sacrificat în fiecare an banii pentru investiţii publice, nu au un căzut în această capcană şi au ştiut 
că nu va trece foarte mult timp până când românii vor afla adevărul – Victor Ponta urăşte investiţiile. 

Stimaţi colegi. Nu a trecut decât o lună din acest an şi Ministerul de Finanţe a recunoscut deja cu subiect şi 
predicat că nu are în realitate bani pentru investiţii şi că ministrul Vâlcov se va duce umil la Bruxelles ca să obţină 
nişte derogări, doar ca să ciupească ceva mărunţiş pentru lucrări de întreţinere. Tot ministrul Vâlcov ne anunţă că nu-i 
prea bine să te supravegheze FMI-ul, acest finanţator care urăşte risipa banilor publici, şi că el ar cam rupe acordul cu 
aceştia din anul 2016. Cât despre cele 44 miliarde de lei programate investiţiilor, acum toată lumea ştie că ele nu au 
fost decât 44 miliarde de minciuni grosolane marca Ponta, care vor lua românilor încă una an şansa la un loc de 
muncă, şansa la o Românie prosperă şi modernizată. 

 Aşadar, câtă credibilitate va mai avea domnul Ioan Rus când ne va povesti cu aplomb despre miile de Km de 
autostradă pe care le va construi în acest an!? Cu sincere regrete îl informăm că nu are în buget nici măcar bani 
pentru carioci ca să mâzgălească harta! Câtă credibilitate poată să mai aibă Guvernul Ponta că va absorbi fondurile 
europene nerambursabile, atâta vreme cât fondurile pentru cofinanţare sunt doar pe hârtie, nu şi în realitate, iar 
exerciţiul financiar 2014-2020 nu a fost încă pregătit, deşi suntem în anul 2015! Cine mai poate crede că se va lupta 
eficient cu şomajul, atâta vreme cât din banii publici se înfruptă clientela de partid şi evazioniştii!! 

Stimaţi colegi. Dragi români. De aproape trei ani de zile România este guvernată de un cabinet care a bătut 
toate recordurile în materie de incompetenţă şi ineficienţă. În ciuda faptului că, la un moment dat, au avut un minister 
al marilor proiecte, Guvernele Ponta 1, Ponta 2, Ponta 3, vor intra în istoria guvernamentală a României drept 
guvernele fără proiecte sau antiproiecte. Din păcate, această incompetenţă nu este plătită nici de Victor Ponta, nici de 
Liviu Dragnea şi nici de vreun baron al PSD, ci de toţi românii. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 
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Spitale judeţene sau lagăre 
 

      Domnule Preşedinte, 
      Stimaţi colegi, 
        Zi de zi asistăm la imagini şi comentarii în mass media , despre dezastrul din spitalele româneşti, zi de zi ne 
îngrozim de imaginile de coşmar, ori chiar simţim condiţiile mizere pe pielea noastră sau a copiilor noştri. 
        Sunt spitale în care domneşte dezordinea, pentru că în ape tulburi peştii de pradă sunt mai greu de prins. Cine îşi 
asumă, domnule Ministru al Sănătăţii responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în unele spitale judeţene în care 
haosul este la el acasă?  De ce oare nicio autoritate judeţeană sau chiar Ministerul Sănătăţii nu conştientizează că 
renovarea şi dotarea acestor spitale trebuie să reprezinte cu adevărat una dintre priorităţi? 
       La spitalul judeţean Călăraşi, la secţia de pediatrie , te îngrozeşte mizeria de la intrare şi pereţii care stau să cadă, 
mucegaiul este la el acasă iar  grupurile sanitare insalubre seamănă cu cele din închisori.  Domnule Ministru al 
Sănătăţii, aceste imagini de coşmar le văd  pacienţii în aproape toate spitalele publice, înglobate în datorii şi fără 
medicamente.  
       Domnule ministru Bănicioiu,  renovarea nu se face doar cu o găleată de vopsea şi o pensulă, iar corpul de control 
îl puteţi folosi nu doar ca să constate dezastrul şi mizeria ci şi pentru a curăţa spitalele de mizeria umană care spoliază 
banii publici ai sănătăţii. Pacienţii  au obosit să audă de la dumneavoastră discuţii ample despre planuri şi strategii. 
Este necesar să dispuneţi măsuri concrete dar şi alocări de fonduri necesare pentru remediarea urgentă a problemelor 
care nu  mai suportă amânare atât la spitalul din Călăraşi dar şi la celelalte spitale cu probleme similare. 
     Nu trebuie să aruncaţi mereu pisica în curtea autorităţilor locale sau judeţene, ministerul pe care îl conduceţi 
trebuie să se implice  concret în rezolvarea gravelor probleme cu care se confruntă spitalele publice prin alocarea de 
fonduri din bugetul ministerului şi prin soluţii concrete de atragere şi utilizare a fondurilor europene .  
Treceţi la fapte, domnule ministru! Apucaţi-vă de guvernat, domnilor guvernanţi! 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
 

Cum le redăm demnitatea celor puşi la stâlpul infamiei cu acuzaţii denigratoare? 
 

Stimaţi colegi, 
Mă adresez plenului Parlamentului României pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu un fenomen 

extrem de îngrijorător, care a luat amploare în peisajul mediatic în ultima vreme: atingerea gravă adusă demnităţii, 
vieţii private, onoarei şi reputaţiei unor persoane publice, sub privirile pasive ale Consiliului Naţional al 
Audiovizualului. 

Nu vorbesc doar despre ”circul televizat” al arestărilor, descinderilor cu ”mascaţi”, alimentate de anchete din 
care se ”scurg” informaţii către presă. La fel de grav este nivelul fără precedent atins de acuzaţiile directe, repetate, 
fără dovezi, practicate de unele posturi de televiziune. N-am uitat nici campania prezidentialā si acuzatiile 
halucinante lansate pe piatā. 

Într-atât ne-am obişnuit cu infamia, încât cei împroşcaţi cu noroi renunţă să-i mai tragă la răspundere pe 
vinovaţi, de teama unor campanii de denigrare care le pot compromite definitiv imaginea publică şi viitorul. Pentru o 
persoană publică, reputaţia este bunul cel mai de preţ şi cel mai uşor de murdărit. 

Vă întreb, de aceea: cum le redăm demnitatea celor supuşi oprobriului public prin ”justiţia televizată”, dar 
pentru care instanţele pronunţă în final verdictul ”nevinovat”? Cum le redăm demnitatea şi dreptul la propria imagine 
celor puşi la stâlpul infamiei cu acuzaţii denigratoare, fără dovezi? 

Pentru ca aceste practici mediatice toxice să înceteze e nevoie de o serie de gesturi publice, în primul rând spre 
CNA. Acesta trebuie să-şi recapete rolul şi misiunea de a fi ”garantul interesului public”, de a asigura ” respectarea 
de către posturile de televiziune şi radio a normelor privind informarea corectă, viaţa privată, demnitatea umană”. 
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E nevoie de o recitire a Legii Audiovizualului, pentru că nimic din prevederile acesteia nu permite şi nu 
justifică abuzurile la care asistăm în prezent. Vă reamintesc că Legea şi Codul audiovizualului le impun ”furnizorilor 
de servicii media să respecte libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, 
precum şi dreptul la propria imagine”. 

Un alt gest public trebuie îndreptat spre oamenii politici integri, nepătaţi, să-şi apere cu fermitate demnitatea şi 
reputaţia. Un altul, spre media, care să aibă ca scop curăţarea spaţiilor de emisie de limbajul injurios, penal. 

Nu în ultimul rând, e nevoie de gesturi care să invite la un alt tip de limbaj public: convocări în faţa comisiilor 
parlamentare de specialitate (mass-media şi juridică), emisiuni la Societatea Română de Televiziune care să 
promoveze modele europene de bune practici în materie etc. 

Este de la sine înţeles că niciunul dintre aceste demersuri nu va pune sub semnul îndoielii principiul 
fundamental al libertăţii presei, ci va întări dreptul publicului la o informare corectă. 

România nu va putea fi resetată şi reaşezată pe principiile integrităţii şi decenţei fără un limbaj public civilizat, 
de tip european, şi fără responsabilizarea celor care abuzează de libertatea cuvântului. 

Legea audiovizualului 
Art. 3 
(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, 

diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea 
libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. 

Codul audiovizualului 
ART. 30 
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. 
ART. 31 
În sensul prezentului cod, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente 

care influenţează societatea sau o comunitate, în special cu privire la: 
a) prevenirea sau probarea săvârşirii unei fapte cu incidenţă penală; 
b) protejarea sănătăţii sau siguranţei publice; 
c) semnalarea unor afirmaţii înşelătoare sau a unor cazuri de incompetenţă care afectează publicul. 
ART. 32 
(1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-

credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. 
(2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate 

justifica încălcarea dreptului la viaţă privată. 
ART. 41 
(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza: 
c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane. Fac excepţie 

cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei. 
ART. 42 
(1) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reţinere sau arest, fără 

acordul acestora. 
(2) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane executând o pedeapsă privativă de 

libertate, cu excepţia situaţiilor în care acestea demonstrează încălcări ale unor drepturi sau există un interes public 
justificat. 

(3) Imaginile şi/sau înregistrările cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o pedeapsă 
privativă de libertate nu trebuie prezentate într-un mod excesiv şi nerezonabil. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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10 milioane euro recuperati la buget 

 
Stimaţi colegi, 
 
În aceste zile în care toată lumea se întreabă cine şi cât a furat, e timpul să arătăm ferm că unii politicieni au 

reuşit să aducă bani la buget.  
În cazul meu, în urma analizei pentru teza de doctorat a practicilor anticoncurenţiale, am descoperit un 

periculos şi costisitor cartel pe piaţa românească a insulinei, care lovea în bolnavii de diabet şi în bugetul public de 
sănătate. L-am prezentat Departamentului de Politici Economice şi Sociale al Preşedinţiei. Am publicat concluziile 
investigaţiei mele în anul 2005 în ziarul ”România Liberă”. Consiliul Concurenţei a demarat după o săptămână o 
anchetă, iar în anul 2008 a stabilit cea mai mare amendă până la acea vreme împotriva unui cartel pe piaţa 
românească.  

Stabilirea amenzilor e una, încasarea lor e alta. Să ne reamintim: http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-
2510447-cartelul-piata-insulinei-amendat-consiliul-concurentei-22-6-milioane-euro.htm?nomobile. Au urmat 
contestaţiile, procesele şi în final executarea efectivă. Am cerut recent aceste informaţii: s-au încasat la buget peste 
45 milioane de lei în urma cazului pe care l-am deconspirat.  

Adică circa 10 milioane de euro recuperaţi la buget. Aşadar, SE POATE! 
Vă mulţumesc 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Cer ca în noul Cod Electoral să fie introdusă cota minimală de gen pentru femei şi bărbaţi de 30% 
 

Stimaţi colegi, 
România a traversat 25 de ani de regim democratic fără a valorifica la potenţialul real o resursă umană uriaşă: 

populaţia sa feminină, expertiza, experienţa şi dedicarea acesteia.  
Susţin introducerea, în noul Cod Electoral, a cotei obligatorii de gen de 30% pe listele electorale ale partidelor, 

care va duce la creşterea reprezentării politice a femeilor.  
În România, femeile formează aproape 52% din numărul total al locuitorilor, dar continuă să fie masiv 

subreprezentate în viaţa publică, în politică, în toate procesele decizionale la nivel local, naţional, guvernamental.  
În societatea modernă pe care vrem s-o construim, femeile pot constitui, prin calităţile şi competenţele lor, 

unul dintre motoarele schimbării. Pe plan mondial, dezvoltarea umană şi creşterea economică sunt mai mari în statele 
care au rezolvat problema discriminării de gen. 

România se situează pe locul 91 din 142 ţări analizate în ce priveşte egalitatea de gen în viaţa politică, 
conform Raportului Global al Echilibrului de Gen pentru anul 2014. 

Nu putem vorbi de democraţie şi de reprezentare democratică cu un Parlament dominat covârşitor de bărbaţi, 
în care doar 65 dintre cei 574 de aleşi sunt femei (11,3 % per total, 13,4%  în Camera Deputaţilor şi 6,5% în Senat). 
În actualul Guvern, din cei 22 de miniştri, doar trei sunt femei (14,3%), în timp ce, la nivelul administraţiilor locale, 
numai 3% dintre primării sunt conduse de femei. 

Dintre ţările europene, doar Cipru şi Ungaria au o pondere a femeilor în Parlament mai scăzută decât a 
României. În Suedia, Finlanda, Olanda, Islanda, Norvegia, Danemarca şi Belgia, peste 37% din membrii 
Parlamentului sunt femei.  

România nu poate pretinde că a integrat practicile europene cât timp nu realizează o balanţă echilibrată a 
participării femeilor şi  bărbaţilor la luarea deciziei în mediul politic şi public. 

Una dintre direcţiile de acţiune ale Strategiei Europene privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cere 
creşterea numărului de femei-candidate şi a celui al femeilor alese, prin facilitarea accesului şi încurajarea participării 
femeilor la alegerile electorale naţionale, regionale şi locale.  
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În 96 de ţări, în statutele partidelor politice au fost deja adoptate cote minimale de gen de cel puţin 30%, prin lege sau 
conformare voluntară. 
              Cota minimală de gen obligatorie este legiferată, de pildă, în Franţa, Polonia, Spania, Norvegia, 
Finlanda, Slovenia.   

Franţa a fost prima ţară care a impus prin lege, în anul 2000, paritatea de 50% pe listele pentru alegerile 
europarlamentare, senatoriale, municipale, regionale; Polonia a introdus o lege a cotei minimale de gen în 2011. 

În Germania, cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat în decembrie 2014 un proiect de lege 
pentru introducerea cotei de gen de cel puţin 30% în consiliile de supraveghere din peste 100 mari companii private. 

Şi la nivelul Comisiei Europene, în ultimele două mandate a fost respectat criteriul minimal de gen de 30%.  
Precedentul executiv european a inclus nouă femei, iar Comisia actuală, prezidată de Jean-Claude Juncker, păstrează 
acelaşi număr de femei, cu o putere decizională mai mare ca niciodată. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

Noul val al electoratului va mătura politica demagogica şi minciuna PSD, în timp ce justiţia mătura hoţii, 
indiferent de unde provin ei 

 
Stimaţi colegi, 
 
Asist cu regret la atacurile la persoană cu care răspunde PSD la luarea de poziţie pe care am avut-o faţă de 

gravele nereguli constatate de Curtea de Conturi în raportul său pe 2013. 
Documentul dezvăluie o realitate revoltătoare: modul iresponsabil, ineficient şi discreţionar în care sunt 

colectaţi şi cheltuiţi banii publici de către guvernarea Victor Ponta. 
Rezultatul acestor rele practici de guvernare a fost păgubirea bugetelor publice cu peste 1,1 miliarde de euro 

doar în 2013. Nu o spun eu, o afirmă explicit raportul Curţii de Conturi. 
Gravitatea acestei stări de fapt nu poate fi acoperită cu bine-cunoscutul limbaj agresiv şi cu atacurile la 

persoană venite şi de această dată dinspre PSD. 
Stimaţi colegi, 
Am candidat pentru un loc în Parlament din convingerea că în România este posibilă o politică responsabilă, 

transparentă, nedemagogică, cu adevărat în slujba cetăţeanului. Este misiunea pe care mi-am asumat-o în calitate de 
deputat şi pe care o exercit cu integritate în fiecare zi. 

Din acest motiv, ca membru al Comisiei de buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, consider de datoria 
mea să cer audierea ANAF, principalul responsabil indicat de raport pentru prejudicierea bugetului de stat, şi a Curţii 
de Conturi pentru prezentarea detaliată a documentului, conform legii. 

La rândul său, PNL va solicita constituirea unei comisii de anchetă în legătură cu modul de cheltuire a 
banilor din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia premierului. Datele din raport confirmă practica alocării subiective şi 
politice a acestor bani, fără transparenţă şi fără a se respecta caracterul urgenţei alocării. 

Stimaţi colegi, 
Dacă vrem o politică ALTFEL în România, trebuie ca instituţiile statului să înceapă, în sfârşit, să dea 

socoteală pentru modul în care cheltuiesc banul public.  Tot aşa cum fiecare om politic trebuie să fie ţinut responsabil 
pentru propriilefapte, nu pentru acuze demagogice, gratuite. 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Proiect de LEGE pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 

 
Stimaţi colegi, 

 Până la data de 07.02.2015 pe site-ul Ministerului Muncii a fost pus în dezbatere publică Proiectul de LEGE 
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.  
 Convenţia CoE privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului, ale 
cărui puncte cheie sunt prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor. 
 România a semnat Convenţia CoE privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice la data de 27.06.2014 şi a reprezentat un prim pas făcut în consolidarea legislaţiei din domeniu 
pentru ca şi în România să se promoveze o serie de măsuri ferme prin care să se asigure o prevenţie şi o combatere 
adecvată fenomenului violenţei domestice, sub toate formele sale. 
 Sub incidenţa Convenţiei intră femei şi fete din orice mediu social, indiferent de vârstă, rasă, religie, origine 
socială, statut de imigrant sau orientare sexuală. Convenţia prevede schimbarea atitudinilor şi rolurilor, precum şi 
combaterea stereotipurilor care fac ca violenţa împotriva femeilor să fie acceptată, instruirea de specialişti care să 
lucreze cu victimele sau includerea ca disciplină în programele şcolare, la toate nivelurile de educaţie a problematicii 
egalităţii.De asemenea, introduce o serie de infracţiuni, precum sterilizarea forţată, mutilarea genitală a femeilor sau 
violenţa psihică.  
 Convenţia urmăreşte crearea unor mecanisme care să garanteze o protecţie adecvată victimelor, precum şi 
creşterea conştientizării efectelor acestui fenomen.  
 Sper ca la nivel naţional să înceapă şi să se promoveze activ de către Minister cunoaşterea drepturilor 
persoanelor supuse violenţei domestice, principalele modalităţi de prevenire, dar şi de combatere a acestui fenomen . 

Stimaţi colegi, 
Cunosc necesitatea adoptării şi implementării în cadrul legislaţiei naţionale a acestei Convenţii şi sper ca Guvernul să 
adopte în şedinţă de Guvern cât mai repede acest proiect şi să-l trimită spre Parlament pentru dezbatere şi aprobare. 
Este deja târziu că acest proiect este supus dezbaterii abia acum deşi România a semnat această Convenţie încă din 
iunie 2014. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

Informarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la Protocolul Convenţiei nr. 29/1930 privind 
munca forţată şi Recomandarea nr. 203/2014 cu privire la măsurile suplimentare pentru suprimarea eficientă 

a muncii forţate 

 
Stimaţi colegi, 

În cadrul şedinţei de plen de săptămâna trecută  Comisia de muncă din cadrul Camerei Deputaţilor a făcut o 
informare referitoare la Protocolul Convenţiei nr. 29/1930 privind munca forţată şi Recomandarea nr. 203/2014 cu 
privire la măsurile suplimentare pentru suprimarea eficientă a muncii forţate. În urma prezentării făcute în plen, 
Comisia va informa Ministerul cu privire la aceasta, iar acesta are obligaţia de a o aduce la cunoştinţa Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii. 

Noul protocol la Convenţia 29/1930 privind munca forţată introduce noi recomandări referitoare la prevenirea 
muncii forţate, accesul la justiţie al victimelor şi la măsuri compensatorii. Protocolul trebuie ratificat de fiecare ţară. 
Statele sunt obligate să adopte o strategie naţională şi un plan de acţiuni, în consultare cu angajatorii şi angajaţii, 
pentru prevenirea şi pedepsirea muncii forţate şi a traficului de persoane. 

Stimaţi colegi, 
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Traficul de persoane şi munca forţată sunt subiecte care din păcate nu se află pe agenda publică din România, 
deşi suntem în continuare atât sursă, cât şi ţară de tranzit. Noul Protocol la Convenţia privind munca forţată trebuie 
aprobat în cel mai scurt timp, iar Guvernul sper că lucrează deja la un Plan de acţiuni.   

Traficul de persoane şi munca forţată sunt infracţiuni, există anchete în derulare, deci problema României nu 
este în ceea ce priveşte sancţionarea fenomenului neapărat, cât mai degrabă în prevenirea acestuia şi protecţia 
acordată victimelor astfel încât acestea să fie ferite de condamnare în legătură cu fapte de care nu sunt responsabile. 
Cum putem preveni munca forţată? Prin informare în şcoli, prin predici la Biserică, prin discuţii cu aceste familii în 
situaţie de risc, prin colaborarea cu mediul asociativ.   

O altă problemă este referitoare la protecţia oferită victimelor întrucât aici cazurile de corupţie măruntă în care 
angajatorii nu sunt controlaţi sau poliţiştii nu adună mărturii împotriva celor care utilizează munca forţată sau 
trafichează persoane în acest scop  dinamitează orice tentativă de penalizare.  

Însă cum ne putem aştepta de la acest Guvern să realizeze o strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea 
muncii forţate atât timp cât principalul instrument de control tocmai a fost anihilat prin comasarea Inspecţiei Muncii 
cu Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale printr-o ordonanţă de urgenţă că tot se lăuda ieri premierul că a fost anul cu 
cele mai puţine ordonanţe? Care a fost urgenţa pentru ca inspectorii de muncă să fie aduşi în acelaşi loc cu cei care se 
ocupă de prestaţiile sociale? Care este legătura dintre cele două activităţi? Facem o unificare pe hârtie doar pentru a 
bifa că reducem numărul de agenţii guvernamentale? Sper ca faptul că vorbim astăzi despre acest subiect va 
determina Avocatul Poporului să recitească sesizarea de neconstituţionalitate pe care am transmis-o şi să o înainteze 
către Curtea Constituţională. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

Deşi şomajul în rândul tinerilor se apropie de 25%, singura soluţie a Guvernului este înfiinţarea de instituţii 
noi pentru a masca incapacitatea de a utiliza fondurile europene 

 
Stimaţi colegi, 
  
După ce au desfiinţat Inspecţia Muncii pe motiv că sunt prea multe instituţii şi agenţii guvernamentale a 

căror activitate se suprapune, iată că Guvernul s-a gândit la o nouă struţo-cămilă: o agenţie care să gestioneze 
fondurile europene destinate tinerilor, dar care să preia şi oficiile teritoriale pentru IMM-uri şi Direcţia de programe 
din cadrul Ministerului Energiei, IMM-urilor şi Mediului de afaceri.  

Fondurile europene din Garanţia pentru tineri trebuiau cheltuite în perioada 2014-2015, ori noi acum, la 
început de 2015, ne trezim că nu putem utiliza fondurile şi că ne trebuie o Agenţie nouă? Cum se va raporta această 
nouă agenţie la Ministerul Tineretului şi Sportului, la Ministerul Muncii, la Ministerul Energiei, IMM-urilor şi 
Mediului de Afaceri şi la Ministerul Fondurilor Europene? Cum va putea gestiona şi fondurile europene dedicate 
tinerilor şi instrumentele pentru susţinerea IMM-urilor?  

Stimaţi colegi, 
Şomajul în rândul tinerilor se apropie de 25%, iar aceştia au nevoie de măsuri concrete de sprijin. Tinerii nu 

au nevoie de instituţii noi create doar pentru a găsi nişte posturi călduţe clientelei de partid. Tinerii au nevoie de 
programe concrete: fonduri pentru a-şi înfiinţa propriile companii, cursuri de formare profesională, burse de sprijin. 
În ultimii doi ani de zile guvernul Ponta nu a făcut altceva decât să îi amăgească pe aceşti tineri, singurele măsuri 
concrete fiind două proiecte pilot care nu pot acoperi întreg necesarul de măsuri. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Strategia privind persoanele vârstnice 

 
Stimaţi colegi, 

 Avem după un an de zile de elaborare proiectul de lege privind strategia privind persoanele vârstnice. Acest 
proiect promovat de Ministerul Muncii şi aflat în dezbatere publică vizează o societate în care persoanele vârstnice 
sunt încurajate şi ajutate să ducă o viaţă sănătoasă, productivă, participativă, demnă şi independentă, în cea mai mare 
măsură posibilă. 

Prelungirea vieţii active a persoanelor vârstnice, promovarea participării sociale şi obţinerea unui grad mai 
ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată sunt obiective generale 
prevăzute în proiectul ”Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 
pentru perioada 2014 – 2020. 
Ceea ce nu înţeleg este de ce 2014-2020, când deja suntem în anul 2015 şi acest proiect se află abia în dezbatere 
publică. Acum Ministerul Muncii face şi aprobă strategii retroactiv? 
Se pare că da!!  

Stimaţi colegi, 
În cadrul strategiei ni se prezintă faptul că formula actuală de calculare a pensiei stabileşte o strânsă legătură 

între pensii şi contribuţii. Astfel se afirmă că ar trebui încurajată suplimentarea veniturilor din pensii prin muncă.  
Astfel este specificat în cadrul strategiei că este nevoie urgentă „de dialog social deschis privind priorităţile 

sistemului de pensii, politicile de creştere a numărului şi a productivităţii contribuabililor la sistemul de pensii şi 
rolurile Guvernului şi persoanelor individuale privind furnizarea de venituri la vârste înaintate în viitor, astfel încât 
sustenabilitatea socială a reformelor recente şi în curs ale pensiilor poate fi îmbunătăţită.” 

Ceea ce nu înţeleg este ce a făcut Guvernul pentru sustenabilitatea sistemului de pensii şi care sunt 
îmbunătăţirile aduse? Căci tot ce am văzut până acum a fost o aplicare greşită a deciziilor a Curţii Constituţionale în 
interesul Guvernului nu al oamenilor care ies la pensie. 

Stimaţi colegi,  
Totul pe hârtie sună bine, dar aşteptăm să vedem când se va aproba şi se va publica în Monitorul Oficial, 

poate în 2016? Şi poate aşteptăm  anul 2020 să vedem şi ceva concret, căci doar este gândită ca aplicabilitate pe 6 
ani, aşa cum este specificat: Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 
vârstnice pentru perioada 2014 – 2020. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 

Dezbatere publică pe tema legilor ”Big Brother” 

 
Stimaţi colegi, 

 În data de 12 februarie, membrii Grupului PNL din Camera Deputaţilor organizează o dezbatere publică pe 
tema legilor securităţii cibernetice şi a telecomunicaţiilor. La dezbatere sunt invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor 
statului implicate în acest domeniu de legiferare (Guvern, SRI, CSM, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului), 
organizaţii ale societăţii civile şi mass-media. 
 Deşi tema securităţii naţionale ar trebui să stea în fruntea priorităţilor actualei guvernări, din păcate, ea pare 
abandonantă de aceasta în lumina ultimelor evenimente politice. Aşa cum ştiţi, Partidul Naţional Liberal a susţinut 
necesitatea unei dezbateri publice echilibrate în ceea ce priveşte aşa-numitele legi Big Brother. Din păcate ce am 
văzut în ultimele săptămâni au fost mai mult reacţii disproporţionate şi mai puţine soluţii concrete. Avem nevoie de 
soluţii pentru remedierea vulnerabilităţilor în domeniul siguranţei naţionale, însă nu putem accepta ca sub acest 
pretext să avem măsuri care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În opinia  noastră, a liberalilor, cel 
mai important lucru este ca toţi factorii interesaţi să se aşeze la o masă a dialogului şi să găsească formula legislativă 
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corectă, care să ofere garanţii constituţionale atât pentru dreptul la viaţă privată, pentru corespondenţă privată, cât şi 
pentru siguranţa naţională. 
  Tocmai de aceea PNL a decis să dea startul acestui atât de necesar dialog prin organizarea dezbaterii publice 
”Drepturi şi libertăţi în contextul securităţii cibernetice şi a telecomunicaţiilor”.  
Stimaţi colegi, 

Dezbaterea a avut ca scop cunoaşterea tuturor opiniilor a tuturor părţilor implicate şi afectate de această 
reglementare astfel încât prin aceasta să se pună bazele unui mecanism de dialog social care să ducă eventual la o 
posibilitate de a crea un proiect legislativ care să răspundă tuturor nevoilor, adică, pe de o parte nevoii de a respecta 
drepturile şi libertăţile fundamentale, prevăzute în Constituţie, iar pe de altă parte, să se creeze şi un mecanism care 
să permită sisteme sporite de siguranţă în ceea ce priveşte siguranţa, securitatea cibernetică. 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 

Întreaga politică de protecţie socială a guvernului Ponta este doar o imensă minciună şi praf în ochii 
electoratului 

 
Stimaţi colegi, 

 Ministrul Rovana Plumb şi-a dat din nou arama pe faţă demonstrând că întreaga politică de protecţie socială 
a guvernului Ponta este doar o imensă minciună şi praf în ochii electoratului. 

Condamn ipocrizia ministrului Muncii Rovana Plumb care în noiembrie 2014, în plină campanie pentru 
alegerile prezidenţiale, promitea dublarea indemnizaţiilor pentru victimele dictaturii comuniste începând cu 1 
ianuarie 2015, pentru ca acum când proiectul legislativ s-a dezbătut în comisia de specialitate să fie solicitat de 
reprezentantul Ministerului amânarea aplicării acestei măsuri până la 1 ianuarie 2017. 

Cinismul doamnei Plumb este cu atât mai revoltător cu cât în cazul acestei măsuri beneficiarii sunt oameni în 
vârstă, oameni care au suferit foarte mult în perioada dictaturii comuniste şi care au nevoie de această dublare a 
indemnizaţiilor astăzi, şi nu peste 2 ani când pentru unii s-ar putea să fie prea târziu.  

Din păcate astfel de  minciuni au ajuns să reprezinte marca guvernării Ponta iar Ministerul muncii este folosit 
pentru a pasa responsabilitatea identificării surselor de finanţare pentru această măsură către un viitor guvern.  
Reprezentanţii acestui minister ar trebui măcar să aibă decenţa să îşi ceară scuze faţă de cei peste 45 mii de potenţiali 
beneficiari ai acestei măsuri pentru faptul că actuala guvernare i-a minţit în faţă când le-a promis în campania 
electorală dublarea indemnizaţiilor de la 1 ianuarie 2015. 

Stimaţi colegi, 
Proiectul de lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri a fost discutat în această săptămână în cadrul şedinţei Comisiei pentru Muncă 
şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor, dar votul a fost amânat pentru săptămâna viitoare ca urmare a solicitării 
reprezentantului Ministerului Muncii de a fi prorogat termenul de intrare în vigoare al acestei măsuri.  

Vă mulţumesc. 
  

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Moţiunea simplă „PSD guvernează la negru! Totul pentru PSD, nimic pe pentru cetăţean! 

 
Stimaţi colegi, 
Subiectul moţiunii depuse ieri în cadrul şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor îl constituie desfiinţarea 

Inspecţiei Muncii, prin adoptarea de către  Guvern a Ordonanţei de Urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor 
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măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 17 decembrie 2014.  

În cadrul Comisiei de specialitate proiectul de lege pentru aprobarea OUG a fost dezbătut, fără a se aştepta 
după avizele comisiilor de specialitate. Una din comisiile avizatoare este chiar comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, iar în cadrul dezbaterilor din cadrul acesteia s-au ridicat mai multe probleme şi aspecte asupra acestei OUG. 
Dar guvernul a preferat să meargă direct la comisia de fond, fără a respecta procedura parlamentară şi a sfida astfel 
membrii comisiilor avizatoare.    

Prin articolul 5 al OUG 86/2014, Guvernul desfiinţează Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, în locul acestora, urmând să fie format, prin comasare, un mutant, şi anume Agenţia Naţională 
pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială. 

În prezent, inspecţia muncii este autoritatea naţională care controlează aplicarea reglementărilor generale şi 
specifice în domeniul relaţiilor de muncă. Este autoritatea prin care: sunt controlate toate categoriile de angajatori, 
în legătură cu acordarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de salariaţii care desfăşoară activitate în baza unui 
contract individual de muncă; sunt controlaţi agenţii de ocupare a forţei de muncă privind medierea angajării 
cetăţenilor români în străinătate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de înfiinţare şi funcţionare a agentului cât şi cu 
privire la existenţa şi conţinutul contractelor care conţin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu angajatorii 
străini, precum şi contractele de mediere încheiate cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; şi, de 
asemenea, sunt controlaţi agenţii de muncă temporară privind punerea la dispoziţia utilizatorilor a forţei de muncă 
pentru perioade determinate. 

De asemenea, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este instituţia care în România aplică 
politicile şi strategiile din sistemul naţional al beneficiilor de asistenţă social şi al serviciilor sociale elaborate de 
Ministerul muncii. 

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, dată repede, la finalul sesiunii parlamentare trecute, Ministrul Muncii, 
doamna Rovana Plumb şi Premierul Victor Ponta transmit clar că tot ce mişcă trebuie să aibă culoare politică, că nu 
mai rămâne niciun şef în funcţie, nici măcar în teritoriu, dacă nu are carnet PSD! 

Stimaţi colegi, 
Această ordonanţă de urgenţă are impact atât la nivel macro, asupra pieţei muncii şi asupra beneficiarilor de 

asistenţă socială, dar şi asupra angajaţilor din cele două instituţii comasate care nu ştiu în momentul de faţă care mai 
e statutul lor sau la cheremul cui vor ajunge. 

Eu vin azi în faţa dumneavoastră şi vă solicit să participaţi la dezbateri şi să votaţi această moţiune. Vin şi vă 
cer să să nu distrugem lucrurile bune, ce funcţionează în România!   

Vă mulţumesc. 
  

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
11 februarie – Ziua Europeană 112 

 
Stimaţi colegi, 
 
Începând cu anul 2009, data de 11 februarie a fost declarată Ziua Europeană 112, o zi dedicată îmbunătăţirii 

vizibilităţii 112, răspândirii mesajului şi creşterii gradului de conştientizare, prin activităţi organizate, în fiecare an, la 
nivel local, regional, naţional şi european. 

În acest an de ziua europeană 112 s-a tras un semnal de alrmă asupra apelurilor false primite.   
Statistica pe anul trecut realizată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  (STS) arată că la Numărul Unic 

de Urgenţă 112 au fost primite şi tratate 16.434.007 apeluri. Dintre acestea 5.633.051 (34,28 %) au fost reale şi 
10.800.956 (65,72 %) false.  Cele mai multe au fost transferate către Ambulanţă – 3.476.366 (59,64 %), Poliţie – 
1.369.8813 (23,50 %), Pompieri – SMURD – 810.844 (13,91 %) şi Jandarmerie – 165.057 (2,83 %). 

  Din punct de vedere al apelurilor false, judeţele Călăraşi, Harghita, şi Mureş ocupă primele locuri. 
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În urma constatărilor făcute de către autorităţile statului, 12.945 cetăţeni au fost sancţionaţi în anul 2014 
conform legii pentru apeluri false şi abuzive către numărul 112. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate în 
Bucureşti, Suceava şi Gorj. 

Pe luna ianuarie 2015, din totalul de 1.359.910 apeluri, 506.797 (37,27%) au fost reale şi 853.113 (62,73%) 
false.  

 Stimaţi colegi, 
Sistemul  Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă este pus la dispoziţia tuturor cetăţenilor de pe teritoriul 

României (români şi străini), care se află în situaţie de urgenţă. Funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă (SNUAU) este o necesitate firească pentru o ţară civilizată care înţelege să-şi protejeze cât mai bine 
cetăţenii prin asigurarea unui serviciu de urgenţă de calitate şi eficient, dar este şi un obiectiv susţinut de toţi actorii 
de pe piaţa comunicaţiilor din România. Am convingerea că prin măsurile şi campanile de mediatizare apelurile false 
ar trebui să scadă şi mă ofer să mă alătur oricărei campanii de conştientizare cu privire la utitiatea acestui sistem de 
urgenţă necesar în orice ţară civilizată. 

 Vă mulţumesc. 
  

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 
 
 
 
 Întrebări    

 
 
 
 

 
Adresată domnlui Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională  
   

TIC în slujba Educaţiei, Sănătătii şi Culturii 
 

Stimate domnule ministru, 
În „Programul de guvernare 2013-2016”,  una dintre direcţiile de acţiune în domeniul comunicaţiilor este punerea  

„TIC în slujba Educaţiei, Sănătătii şi Culturii”. În acest sens, unul dintre obiectivele urmărite este „formarea de 
competenţe digitale de bază pentru cetăţenii României cu accent pe categoriile dezavantajate (persoanelor de vârsta a 
3-a, persoane cu dizabilităţi etc.)”. 

În consecinţă, vă întreb, domnule ministru, ce acţiuni sau ce programe au fost iniţiate pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv? 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Daniel Iane 

 
*** 

Adresată domnului Ioan Vulpescu,  ministrul Culturii  
 

Proiectul integrat „Centrul istoric al Capitalei” 
 

Stimate domnule ministru, 
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Una dintre direcţiile de acţiune cuprinse în cadrul „Programului de guvernare 2013-2016”, în domeniul culturii, 

este  elaborarea şi implementarea, în parteneriat cu Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi cu Primăria 
Sectorului 3, a proiectului integrat „Centrul istoric al Capitalei”, pentru constituirea unei arii culturale protejate, 
punerea în valoare a monumentelor istorice şi a patrimoniului arhitectural, a industriilor şi meşteşugurilor artistice. 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru, care este  stadiul implementării acestui proiect important pentru 
locuitorii capitalei? 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris şi oral.  

 
Deputat 

Eugen Nicolăescu 
 

*** 

Adresată Doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Integrarea tinerilor pe piaţa muncii 
 

Stimată doamnă Ministru, 

Situaţia tinerilor din Europa este în continuare îngrijorătoare, rata şomajului menţinându-se la un nivel 
alarmant. Deşi instrumente ca Iniţiativa pentru ocuparea tinerilor şi Garanţia pentru tineret au fost adoptate încă din 
2013, rezultatele la nivelul statelor membre sunt în continuare limitate. Sumele iniţiale de prefinanţare s-au dovedit a 
fi insuficiente pentru a susţine o intervenţie imediată. 

Conform Eurostat, în 2015 în România, şomajul în rândul tinerilor de sub 25 de ani este de 23,3%.  
România va primi aproximativ 106 milioane de euro printr-un program european pentru a sprijini angajarea 

tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, iar din această sumă aproape 32 de milioane de euro vor fi disponibili prin 
prefinanţare din acest an, conform unei propuneri a Comisiei Europene. 

Având în vedere condiţiile favorabile care se preconizează, vă rog să-mi precizaţi cum veţi direcţiona aceşti 
bani, care vor fi măsurile efective pe care le veţi adopta pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor, iar dacă nu 
reuşim cheltuirea banilor până la sfârşitul anului, ce se va întâmpla cu ei, îi pierdem? 

De asemenea, vă rog să-mi precizaţi, din 2013 până în prezent, câţi bani s-au cheltuit, pentru ce proiecte şi ce 
rezultate s-au înregistrat? 

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Memoriul SC TUBOTEC SERVICII SRL 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Am primit la cabinetul meu parlamentar memoriul doamnei Cernăianu Laura, director general al firmei SC 

TUBOTEC SERVICII SRL, pe care îl ataşez acestei întrebări.  
Domnia sa are câteva nelămuriri legate de adoptarea Legii nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, mai exact în ceea ce priveşte derularea activităţii de către un agent de muncă 
temporară, cu privire la modificările aduse art. 92 din Codul muncii, prin introducerea alineatelor (3) şi (4). 

Astfel, vă rog, doamnă ministru, să analizaţi acest memoriu şi să ne răspundeţi punctual la întrebările 
adresate de reprezentantul acestei firme, pentru a putea fi clarificate aceste aspecte, atât din punct de vedere al 
legislaţiei muncii cât şi din punct de vedere fiscal. 
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De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi numărul  salariaţilor temporari care s-au întors în ţară, după 
promulagrea Legii nr. 12/2015. 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulţumiri.                                                                                           

 
Deputat 

Cristina Pocora 
 

*** 
 

Adresată domnului Darius Vâlcov, ministrul Finanţelor Publice 
   

Memoriul SC TUBOTEC SERVICII SRL 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Am primit la cabinetul meu parlamentar memoriul doamnei Cernăianu Laura, director general al firmei SC 

TUBOTEC SERVICII SRL, pe care îl ataşez acestei întrebări.  
Domnia sa are câteva nelămuriri legate de adoptarea Legii nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 53/2003 – Codul muncii, mai exact în ceea ce priveşte derularea activităţii de către un agent de muncă temporară, 
cu privire la modificările aduse art. 92 din Codul muncii, prin introducerea alineatelor (3) şi (4). 

Astfel, vă rog, domnule ministru, să analizaţi acest memoriu şi să ne răspundeţi punctual la întrebările adresate 
de reprezentantul acestei firme, pentru a putea fi clarificate aceste aspecte, atât din punct de vedere al legislaţiei 
muncii cât şi din punct de vedere fiscal. 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulţumiri.                                                                                               

 
Deputat 

Cristina Pocora 
 

*** 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Utilizarea termenului de persoană cu dizabilităţi în legislaţia muncii 

 
 

Stimată doamnă Ministru, 
  
În Constituţia României art. 50 se referă la Protecţia drepturilor persoanelor cu handicap -„Persoanele cu 

handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de 
prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa 
comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor”- subliniez persoane cu handicap, în 
schimb la o analiză a legislaţiei în domeniul muncii, se observă foarte clar că acest termen  a fost frecvent înlocuit cu 
persoană cu dizabilităţi. 

Constatăm astfel că un termen impus prin legea fundamentală, cel de persoană cu handicap, devine opţional 
atunci când se reglementează  prin lege situaţia acestei categorii. 

Menţionez de asemenea, că în versiunea în limba română a documentelor Uniunii Europene se utilizează 
termenul de persoană cu handicap, lucru ce confirmă faptul că nu este vorba despre o cerinţă a Uniunii, ci este vorba 
despre o decizie luată în plan intern, de funcţionari ministeriali, fără o fundamentare solidă. 

Mai mult, această tendinţă se observă nu doar în plan legislativ, ci şi în plan organizatoric, prin înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi conform  Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind 
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organizarea, functionarea si atributiile  acestei instituţii, deşi anterior a existat o structură asemănătoare care  se 
numea Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (A.N.P.H.). 

Având în vedere cele relatate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să aveţi amabilitatea să răspundeţi la 
următoarele întrebări: 

1. Pentru a elimina aceste confuzii, aveţi în vedere, corectarea lor prin măsuri care să pună în acord legislaţia în 
domeniul muncii cu textul constituţional? 

2. Care sunt motivele fundamentate pentru care termenul persoană cu handicap a fost înlocuit, treptat, cu cel de 
persoană cu dizabilităţi? 

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit raspunsul în scris. 
Cu deosebită consideraţie. 

 
Deputat 

Coriolan Simedru 

*** 

Adresată doamnei Gabriela Szabo,  ministrul Tineretului şi Sportului 

Situaţia patinoarului din Baza Sportivă Grădinari Iaşi 

 
Stimată doamnă Ministru,   

 În 2009 se inaugura în cadrul Bazei Sportive Grădinari din Iaşi un patinoar cu suprafaţă artificială uscată de 
320 mp. Investiţia era anunţată ca fiind funcţională în orice anotimp, fiind deschisă atât pentru sportul de 
performanţă, cât şi pentru publicul larg. 
 Doresc pe această cale să aflu regimul de funcţionare al patinoarului, starea tehnică precum şi veniturile  din 
încasări în perioada 2013-2014. 

Solicit răspuns scris 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Anton Doboş 
 

*** 
 
Adresată domnului Ioan Vulpescu,  ministrul Culturii 
 

Situaţia caselor memoriale din Municipiul Iaşi 

Stimate domnule Ministru,   

 Municipiul Iaşi şi-a anunţat candidatura pentru titlul de Capitală Culturală în 2021. În acest sens, doresc să 
aflu care este situaţia  caselor  memoriale din subordinea Ministerului Culturii din Municipiul Iaşi, care este situaţia 
lor tehnică, precum şi dacă sunt deschise publicului larg. De asemenea aş dori să ştiu dacă există o strategie a 
Ministerului Culturii privind promovarea obiectivelor culturale din oraşul Iaşi atât pe plan intern, cât şi internaţional. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Poluarea cu particule fine de praf (PM10) 

Stimată doamnă Ministru,   
 Municipiul Iaşi este unul din cele trei aglomerări urbane, alături de Braşov şi Bucureşti, în care normele 
privind poluarea cu particule fine de praf (PM10) sunt încălcate, cetăţenii fiind expuşi la dezvoltarea astmului, bolilor 
cardiovasculare sau a cancerului la plamâni. Aceste încălcări au condus la declanşarea procedurii de infringement 
împotriva României. 
 În răspunsul cu nr. 5164/AK/23.10.2014 transmis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este 
specificat că autorităţile de mediu şi cele locale din aceste aglomerări urbane depun eforturi pentru reintrarea în 
parametrii ceruţi de Comisia Europeană şi sunt responsabile pentru elaborarea de planuri de calitate a aerului. 
  Doresc pe această cale să aflu care sunt măsurile luate de autorităţile locale din cele trei aglomerări, precum 
şi eficienţa acestora. De asemenea doresc să aflu care este termenul impus de Comisia Europeană pentru reducerea 
poluării şi care sunt consecinţele acestei măsuri de infrigement asupra României. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

Situaţia cetăţenilor români din zonele de risc 

Stimate domnule Ministru,   

 Având în vedere recentele atentate din Copenhaga, nerespectarea armistiţiului de pace din Ucraina, precum şi 
alerta de risc din teritoriile controlate de gruparea teroristă Stat Islamic, doresc să îmi comunicaţi dacă s-au înregistrat 
victime din rândul cetăţenilor români sau dacă există solicitări de repatriere din partea cetăţenilor români din aceste 
zone cu grad ridicat de risc. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Anton Doboş 
 

*** 
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 
 

Construcţia cablului submarin de electricitate între România şi Turcia 
 

Stimate Domnule Ministru, 
Având în vedere faptul că, la data de 3 februarie 2015, a fost semnat Memorandum-ul de înţelegere pentru 

construcţia unui cablu submarin prin care se va realiza transportul de electricitate dintre România si Turcia, între 
Transelectrica şi 2 parteneri externi, vă rog domnule ministru, să-mi răspundeţi în scris la următoarele întrebări: 
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1. Care a fost temeiul legal, precum şi, justificarea tehnico-economică care au stat la baza semnării 
respectivului memorandum? 
2. Care au fost criteriile de selecţie a celor doi parteneri externi în realizarea acestui obiectiv? 
3. Există clauze în prezentul memorandum prin care Transelectrica se obligă să despăgubească pe unul dintre 
cei doi parteneri externi? În ce condiţii? 
4. Există în intenţia Transelectrica să angajeze consultanţă juridică pentru derularea angajamentelor rezultate în 
urma Memorandum-ului? 
De asemenea, pentru a putea analiza în mod obiectiv răspunsurile la întrebările adresate, vă rog domnule ministru, să-
mi puneţi la dispoziţie o copie a Memorandum-ului semnat în data de 3 februarie 2015, la sediul Guvernului. 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Lucian Nicolae Bode 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Stadiul publicării ghidurilor solicitantului 

Stimate Domnule Ministru,   

Având în vedere că a trecut mai mult de un an de când am intrat în exerciţiul financiar 2014-2020 al Uniunii 
Europene şi încă nu a fost publicat niciun ghid al solicitantului pentru programele de finanţare aferente acestui 
exerciţiu financiar, vă rog să îmi comunicaţi când se vor publica aceste ghiduri şi de ce s-a întârziat atât de mult 
prezentarea acestora .   

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Anton Doboş 
 

*** 
 
Adresată domnului Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii 
 
 

Clarificări privind situaţia juridică a cinematografelor Favorit şi Giuleşti din Sectorul 6 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Vă aduc la cunoştinţă următoarele: în data de 01.03. 2010 s-a încheiat contractul de comodat nr. 39 între 

RADEF România Film şi Primăria Sectorului 6 privind preluarea dreptului de  folosinţă a Cinematografului Favorit 
de către Primăria Sectorului 6 în scopul desfăşurării de activităţi culturale. 

Bunul a fost preluat efectiv în custodie fizică în luna noiembrie 2010 printr-un proces verbal de predare- 
primire.  

Încă de atunci, atât Primăria sectorului 6, cât şi Primăria Municipiului Bucureşti ay depus nenumărate sesizări 
şi au efectuat demersuri către RADEF şi Ministerul Culturii ca în baza OG 39/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 328/2006,  să transmită dreptul de proprietate asupra terenului şi clădirii cinematografului 
Favorit din domeniul privat al statului în domeniul public al UAT Bucureşti şi ulterior să fie preluate pe bază de 
protocol de Consiliul Local al Sectorului 6. 
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Acest act administrativ este obligatoriu pentru ca Primăria Sectorului 6 să poată pună în aplicare proiectul de 
transformare a Cinematografului Favorit într-un centrul cultural multifuncţional, atât de necesar locuitorilor 
Sectorului 6. 

Menţionez că în fiecare an, Consiliul Local a inclus în buget fondurile necesare pentru începerea lucrărilor de 
modernizare, acestea  neputând avea loc însă, decât după transferul de proprietate asupra terenului şi clădirii. 

În pofida demersurilor mai sus menţionate, RADEF nu a dat curs solicitărilor PMB şi Primăriei Sectorului 6, 
mai mult prin adresa 773 din 02.02.2015 solicită rezilierea contractului de comodat nr. 39 din 01.03.2010 şi  
preluarea în custodie a activului Cinematograf Favorit. 

Consider că această situaţie constituie un abuz din partea RADEF, o desconsiderare a nevoilor de cultură şi 
educaţia a locuitorilor Sectorului 6 şi o bătaie de joc la adresa unui bun al statului, regia dovedindu-se un prost 
administrator al bunurilor pe care le are în proprietate. 

De aceea, domnule ministru, vă rog, să-mi precizaţi următoarele: 
1. Care este poziţia dumneavoastră în legătură cu situaţia descrisă şi cu punerea în aplicare a prevederilor Legii 

328/2006? 
2. Consideraţi că această prevedere legală se poate aplica şi situaţiei în care se găseşte Cinematograful Giuleşti 

aflat, de asemenea, într-o stare avansată de degradare ?  
3. Care este modalitatea concretă pe care o propuneţi pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei descrise? 

 
 

Deputat 
Răzvan Horia Mironescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Corelarea programelor educaţionale cu  piaţa muncii 
 

Stimate domnule ministru, 
 
În cadrul Programului de guvernare 2013-2016, unul dintre obiectivele propuse la capitolul Educaţie este 

corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii, pentru o coordonare  mai strânsă a programelor de studii cu 
preocupările şi nevoile spaţiului socio-economic.  

Una dintre direcţiile de acţiune propusă este „realizarea cu periodicitate a unor studii de nevoi la nivelul 
agenţilor economici şi utilizarea rezultatelor acestor studii în proiectarea noilor programe de studii”. 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru, dacă a fost realizat un astfel de studiu şi care sunt rezultatele 
acestuia? 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris.  

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Sistemul informatic SAFIR 

 

Stimată doamnă Ministru, 

Sistemul informatic SAFIR are drept scop asigurarea calculului pentru fiecare tip de beneficiu acordat, 
verificarea eligibilităţii persoanei, respectiv a familiei, cuntumul sumelor acordate şi evidenţa la timp a plăţilor 
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efectuate şi a restanţelor de plată, cu emiterea automată a deciziilor de acordare, suspendare, încetare şi debite, 
asigurând un sistem de plată integrat şi unificat pentru beneficiile de asistenţă socială. 

Conform specificaţiilor din cadrul raportului public al Curţii de Conturi, aplicaţia informatică îşi 
îndeplineşte parţial scopul pentru care a fost creată, existând câteva neajunsuri, respectiv: nu e un sistem flexibil, nu 
editează rapoartele, la nivel naţional, pentru cele 4 categorii de beneficii de asistenţă socială, datele extrase din 
SAFIR nu corespund cu cele raportate în conturile de execuţie bugetară, nu permit gestionarea şi administrarea 
stimulentului lunar de inserţie, nu permite administrarea unitară a alocaţiilor europene pentru copii, ş.a. 

Având în vedere toate aceste neajunsuri vă rog să-mi specificaţi măsurile luate în urma primirii raportului 
şi care sunt avute în vedere pentru îmbunătăţirea sistemului informatic SAFIR pentru acoperirea scopului pentru care 
a fost creat? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

                domnului Nicolae Bănicioiu, ministru Sănătăţii 
  

Aplicabilitate lege salarizare în conformitate cu Ordinul 870/2004 
 

Domnule Ministru, 
Doamnă Ministru, 
În conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Ordinul MS nr. 870/2004 privind aprobarea regulamentului privind 

timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, „orele de gardă nu sunt 
considerate ore suplimentare şi nici cumul de funcţii. Orele de gardă nu constituie vechime în muncă şi în 
specialitate”, pentru medicii care efectuează gărzi în unităţi publice.  

Prin urmare medicii lucrează încă un număr mare de ore de gardă peste norma de bază, adică ore suplimentare 
la „plata cu ora” fără sporuri de secţie sau de noapte (25 % conform prevederilor art. 126 din Codul muncii), aceasta 
ducând la uzura fizică a acestora cu o plată derizorie (de menţionat că medicul poate să se afle în spital continu când 
are garda, 30 de ore). 

De asemenea, aplicarea legii salarizării unitare a condus la anomalii: de exemplu, pe elicopterul SMURD, un 
medic primar de medicină de urgenţă (de gardă) este plătit mai prost decât asistentul medical. 

Având în vedere prevederile codului muncii, lege cadru în baza căreia orice persoană este angajată în România, 
şi având în vedere dispoziţiile cuprinse în legea salarizării unitare, vă rugăm să ne specificaţi şi modalitatea de 
coroborare între aceste trei acte normative şi modul de aplicabilitate al lor astfel încât medicii să fie plătiţi conform 
prevederilor Codului Muncii referitoare la munca suplimentară pentru toate orele de gardă efectuate peste norma de 
bază. 

Ministerul muncii ar trebui să aibă în vedere modificarea legii salarizării unitare pentru ca medicii să 
beneficieze de plata orelor de gardă, (după un anumit număr de ore efectuate care intra in norma de baza)  ca fiind 
ore suplimentare (medicii nu pot să beneficieze de timp liber corespunzător deoarece norma de baza e deja 
consumata lunar). 

De asemenea prin OUG 70/2014, suma fixă de 100 de lei aplicată salariului tarifar nu se reflecta în cuantumul 
sporurilor, conform art. 3, ducând la scăderea de fapt a tuturor sporurilor  medicilor.  

Solicităm răspuns în scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 
 

Recuperarea ajutoarelor de minimis acordate nelegal, cu finanţare de la bugetul de stat 
 

Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele privind acordarea de ajutoare de minimis, în valoare de 170 mii lei, 

pentru entităţi ce nu îndeplineau condiţiile legale de participare la târguri şi misiuni economice internaţionale, 
înregistrate în anul 2013 şi semnalate în Raportul Public pe anul 2013 al Curţii de Conturi, la pagina 133, respectiv:  

 Participarea la un târg internaţional a unei societăţi care nu avea prevăzute operaţiunile de export în obiectul 
de activitate;  

 Acordarea unui ajutor de minimis pentru participarea la un târg internaţional a 2 societăţi cu capital privat 
care comercializează aceleaşi produse, au aceiaşi asociaţi şi au sediul social la aceeaşi adresă; 

 Participarea la târguri internaţionale a unor companii care nu aveau înregistrate la Registrul Comerţului 
activităţi pe profilul respectivelor târguri. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
1. Confirmaţi corectitudinea observaţiilor Curţii de Conturi sau nu? 
2. Care sunt măsurile pe care le dispuneţi pentru extinderea verificării agenţilor economici şi a deconturilor 

justificative, în vederea identificării acelora care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi pentru evitarea repetării 
acestor probleme în viitor?  

3. În cât timp estimaţi că se vor recupera sumele alocate nelegal de la  bugetul de stat? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
  

Neconcordanţa competenţelor dobândite în şcoală faţă de cerinţele de pe piaţa muncii 
 

Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră problema gravă cu care se confruntă elevii şi studenţii români din cauza 

discrepanţei dintre volumul mare de informaţie teoretică acumulată şi lipsa competenţelor practice. 69% dintre tineri 
consideră că activităţile practice sunt prea puţine. Această problemă atrage după sine o neconcordanţă între 
competenţele dobândite în şcoli şi universităţi prin programe şcolare neadecvate,  şi cerinţele de pe piaţa muncii, fapt 
care duce la creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi. 49% dintre tineri consideră că doar într-o măsură foarte 
mică cunoştinţele dobândite în cadrul unei instituţii de învăţământ răspund nevoilor pieţei muncii, iar 85% dintre 
angajatori consideră că tinerii sunt pregătiţi teoretic, dar nu şi practic. În acelaşi timp 59% dintre angajatori nu-şi pot 
permite să angajeze tineri fără experienţă. 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
1. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a combate această problemă?  
2. În cât timp consideraţi că programele şcolare vor putea fi adaptate nevoilor şi cerinţelor de pe piaţa muncii? 
3. Când veţi include în curriculă stagii de practică şi voluntariat atât pentru studenţi, cât şi pentru elevi? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 
 
Recuperarea alocaţiilor financiare nerambursabile, acordate în cadrul programului START pentru cheltuieli 

neeligibile 
 

Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele identificate de Curtea de Conturi a României, în Raportul Public pe 

anul 2013, la pagina 135, privind alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri nerambursabile, în sumă de 752 mii lei, 
către un număr de 24 agenţi economici, cărora li s-a aprobat finanţarea prin programul START, pentru cheltuieli 
neeligibile în raport cu obiectul de activitate pentru care s-a aprobat finanţarea. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
4. Confirmaţi corectitudinea observaţiilor Curţii de Conturi sau nu? 
5. Care sunt măsurile pe care le dispuneţi pentru extinderea verificărilor asupra deconturilor justificative şi a 

notelor privind certificarea cheltuielilor eligibile, acceptate de Oficiile teritoriale (OTIMMC), în vederea identificării 
şi a altor agenţi economici  care au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile pentru cheltuieli neeligibile?  

6. În cât timp estimaţi că se va recupera prejudiciul ca urmare a plăţilor efectuate nelegal de la  bugetul de stat? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Recuperarea subvenţiilor utilizate nelegal pentru asigurarea culturilor agricole 
 

Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele indentificate de Curtea de Conturi a României, în Raportul Public 

pe anul 2013, la pagina 93, privind neconsemnarea în documentele financare a sumei de 4.858 mii lei, reprezentând 
despăgubiri civile datorate de două persoane fizice, în subsidiar cu o societate de asigurări, ca urmare a utilizării 
nelegale a unor subvenţii acordate pentru asigurarea culturilor agricole. Cu toate că s-a achitat onorariul unui 
executor judecătoresc, instituţia nu a finalizat recuperarea sumelor şi virarea lor la bugetul de stat.  

În aceste condiţii, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Confirmaţi corectitudinea observaţiilor Curţii de Conturi sau nu? 
2. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru preveni astfel de probleme? 
3. Când preconizaţi că se va recupera suma respectivă la bugetul de stat? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Victor  Ponta, Prim-ministrul României 
De către: deputat Mircea Dolha  
Obiectul interpelării: Acţiunile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-condamnare” desfăşurate duminica de către 
reprezentanţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Ministerului de Interne 
 

Spaţiul public este marcat, în ultimele luni, de o amplă activitate a instituţiilor subordonate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului de Interne, acţiuni a căror vigoare o salut şi o apreciez. 

Condamn cu fermitate actele de corupţie, evaziune fiscală şi fraudă, însă nu pot să nu sesizez că o parte 
dintre intervenţiile desfăşurate de unele instituţii s-au transformat într-un adevărat circ mediatic, beneficiind de 
mediatizare  în direct, cu informaţii ”suculente” furnizate ”pe surse” şi, cel mai îngrijorător, cu dezvăluirea identităţii 
societăţilor comerciale şi a antreprenorilor asupra cărora planează suspiciuni. Edificator este un caz recent, consumat 
DUMINICĂ 01 februarie, începând cu ora 7 dimineaţa când se spărgeau (în direct!) uşile unor firme, care a făcut 
deliciul întregii prese, inclusiv a celei tabloide, prin detaliile şi informaţiile oferite pe larg inclusiv publicaţiilor 
mondene, unde a fost publicat, spre exemplu, un articol cu titlul: ”Uite mamă vin MASCAŢII"! Percheziţii la firme 
de IT si construcţii! Printre firmele vizate: Erbasu, UTI şi Strabag”. În legătură cu acest caz, la o săptămână distanţă, 
potrivit informaţiilor din presă, proprietarul a cel puţin una dintre companii – Cristian Erbaşu, a fost nevoit să facă 
precizări publice conform cărora, din actele de urmărire, a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate, 
iar el a fost audiat doar ca martor.  

În acest context, nu doar că asistăm la un fenomen de ”tele-justiţie”, dar şi la unul de ”tele-condamnare”, 
având în vedere că acest practici afectează iremediabil imaginea unor companii şi persoane publice, deşi acestea nu 
sunt supuse numai unor percheziţii în direct, nerespectându-se prezumţia de nevinovăţie prin modul în care se 
permite mediatizarea şi prezentarea informaţiilor în spaţiul public.  

A devenit deja un obicei ca aceste intervenţii ”în forţă” să aibă loc la prima oră a dimineţii şi chiar în zilele 
de sâmbătă sau duminică, atunci când este evident că la sediile societăţilor nu se află angajaţii sau persoanele vizate 
de anchetă, însă aceste intervale ”se pliază” perfect pe orele în care agenda publică este liberă, asigurând astfel 
transmisiile live pe canalele de televiziune  - unele prezente cu camere de filmat la faţa locului.  

Mai mult, o nouă practică este în curs de extindere: aceea a persoanelor vizate de anumite dosare – ca 
suspecţi sau martori, şi care sunt efectiv „săltate” direct din stradă – de la evenimente publice, chiar, deşi nu au fost 
niciodată citate sau solicitate să se prezinte în faţa procurorilor pentru declaraţii. Această tehnică, vizibil una de 
intimidare, nu are nimic în comun cu actul de justiţie, mai ales că persoanele ridicate cu ajutorul mascaţilor, 
încătuşate în stradă, nu sunt surprinse nici în flagrant şi nici nu reprezintă un pericol public, ci, de foarte multe ori, 
sunt oameni cunoscuţi opiniei publice, angajatori români şi antreprenori a căror singură vină este că cineva le-a 
menţionat numele într-o declaraţie sau denunţ. 

În tot acest context, nu este suprinzătoare decizia luată pe 24 ianuarie a.c. în plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au hotărât sesizarea Ministrului Justiţiei, pentru iniţierea unui 
proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedură civilă (Legea 134/2010) cu o serie de propuneri 
punctuale pentru a îmbunătăţi sistemul judiciar.   

În calitate de deputat liberal al Parlamentului României, dar şi de cetăţean al acestei ţări, mă simt obligat să 
vă solicit clarificări cu privire la o serie de chestiuni, precum: 

- Care este procedura instituţională prin care mass-media sunt anunţate selectiv de acţiunile de 
percheziţie ale departamentelor aflate în subordinea dumneavoastră? 

- Revenind strict la percheziţiile de duminică, 1 februarie 2015, vă rog să-mi explicaţi ce “măsuri 
speciale” au impus această acţiune care, dacă s-ar fi derulat peste 24 de ore, ori înainte cu 24 de ore, nu mai prezenta 
nevoia spargerii uşilor sediilor societăţilor vizate? Nu este, cumva, vorba despre un exces  de putere? 

- Dumneavoastră, prin funcţia pe care o deţineţi, constientizaţi faptul prin acţiunile la care face referire 
prezenta interpelare, firmele respective sunt condamnate înainte de a se pronunţa, asa cum este normal, justiţia? Mai 
mult, de a doua zi, nici o bancă nu va mai credita aceste companii, beneficiarii lor vor avea mari reticenţe în a mai 
lucra cu ele, iar activitatea societăţilor va fi semi-paralizată. Nu mai vorbesc de cele câteva mii de locuri de muncă pe 
care le generează la orizontală (subcontractori, prestatori, parteneri, furnizori etc). 
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- Care este poziţia instituţiei pe care o conduceţi în raport cu aceste abuzuri care vizează societăţi 
comerciale cu o activitate îndelungată şi care, înainte de a ajunge în faţa justiţiei, sunt deja etichetate şi condamnate 
de opinia publică ”mulţumită” informaţiilor ”scurse” din dosare? 

În final, doresc să îmi reiterez aprecierea pentru acţiunile judiciare continue, pentru lupta anticorupţie,  contra 
evaziunii fiscale şi pentru toate eforturile structurii pe care o conduceţi şi ale instituţiilor subordonate de a aplica 
litera legii, considerând însă că în aceste acţiuni, eventuale excese, practicile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-
condamnare” ar trebui să fie eliminate din sistem, astfel încât să fie asigurată şi protejată prezumţia de nevinovăţie 
conform articolului 23, alin. 11 din Constituţia României. 

Menţionez că solicit răspuns în scris şi oral.  
 
 

*** 
 

Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Mircea Dolha 
Obiectul interpelării: Acţiunile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-condamnare” desfăşurate duminica de către 
reprezentanţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Ministerului de Interne  
 

Spaţiul public este marcat, în ultimele luni, de o amplă activitate a instituţiilor subordonate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului de Interne, acţiuni a căror vigoare o salut şi o apreciez. Condamn cu fermitate actele de 
corupţie, evaziune fiscală şi fraudă, însă nu pot să nu sesizez că o parte dintre intervenţiile desfăşurate de unele 
instituţii s-au transformat într-un adevărat circ mediatic, beneficiind de mediatizare  în direct, cu informaţii 
”suculente” furnizate ”pe surse” şi, cel mai îngrijorător, cu dezvăluirea identităţii societăţilor comerciale şi a 
antreprenorilor asupra cărora planează suspiciuni. Edificator este un caz recent, consumat DUMINICĂ 01 februarie, 
începând cu ora 7 dimineaţa când se spărgeau (în direct!) uşile unor firme, care a făcut deliciul întregii prese, inclusiv 
a celei tabloide, prin detaliile şi informaţiile oferite pe larg inclusiv publicaţiilor mondene, unde a fost publicat, spre 
exemplu, un articol cu titlul: ”Uite mamă vin MASCAŢII"! Percheziţii la firme de IT si construcţii! Printre firmele 
vizate: Erbasu, UTI şi Strabag”. În legătură cu acest caz, la o săptămână distanţă, potrivit informaţiilor din presă, 
proprietarul a cel puţin una dintre companii – Cristian Erbaşu, a fost nevoit să facă precizări publice conform cărora, 
din actele de urmărire, a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate, iar el a fost audiat doar ca martor.  

În acest context, nu doar că asistăm la un fenomen de ”tele-justiţie”, dar şi la unul de ”tele-condamnare”, având 
în vedere că acest practici afectează iremediabil imaginea unor companii şi persoane publice, deşi acestea nu sunt 
supuse numai unor percheziţii în direct, nerespectându-se prezumţia de nevinovăţie prin modul în care se permite 
mediatizarea şi prezentarea informaţiilor în spaţiul public.  

A devenit deja un obicei ca aceste intervenţii ”în forţă” să aibă loc la prima oră a dimineţii şi chiar în zilele de 
sâmbătă sau duminică, atunci când este evident că la sediile societăţilor nu se află angajaţii sau persoanele vizate de 
anchetă, însă aceste intervale ”se pliază” perfect pe orele în care agenda publică este liberă, asigurând astfel 
transmisiile live pe canalele de televiziune  - unele prezente cu camere de filmat la faţa locului.  

Mai mult, o nouă practică este în curs de extindere: aceea a persoanelor vizate de anumite dosare – ca suspecţi 
sau martori, şi care sunt efectiv „săltate” direct din stradă – de la evenimente publice, chiar, deşi nu au fost niciodată 
citate sau solicitate să se prezinte în faţa procurorilor pentru declaraţii. Această tehnică, vizibil una de intimidare, nu 
are nimic în comun cu actul de justiţie, mai ales că persoanele ridicate cu ajutorul mascaţilor, încătuşate în stradă, nu 
sunt surprinse nici în flagrant şi nici nu reprezintă un pericol public, ci, de foarte multe ori, sunt oameni cunoscuţi 
opiniei publice, angajatori români şi antreprenori a căror singură vină este că cineva le-a menţionat numele într-o 
declaraţie sau denunţ. 

În tot acest context, nu este suprinzătoare decizia luată pe 24 ianuarie a.c. în plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au hotărât sesizarea Ministrului Justiţiei, pentru iniţierea unui 
proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedură civilă (Legea 134/2010) cu o serie de propuneri 
punctuale pentru a îmbunătăţi sistemul judiciar.   

În calitate de deputat liberal al Parlamentului României, dar şi de cetăţean al acestei ţări, mă simt obligat să vă 
solicit clarificări cu privire la o serie de chestiuni, precum: 

- Care este procedura instituţională prin care mass-media sunt anunţate selectiv de acţiunile de percheziţie ale 
departamentelor aflate în subordinea dumneavoastră? 
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- Revenind strict la percheziţiile de duminică, 1 februarie 2015, vă rog să-mi explicaţi ce “măsuri speciale” au 
impus această acţiune care, dacă s-ar fi derulat peste 24 de ore, ori înainte cu 24 de ore, nu mai prezenta nevoia 
spargerii uşilor sediilor societăţilor vizate? Nu este, cumva, vorba despre un exces  de putere? 

- Dumneavoastră, prin funcţia pe care o deţineţi, constientizaţi faptul prin acţiunile la care face referire 
prezenta interpelare, firmele respective sunt condamnate înainte de a se pronunţa, asa cum este normal, justiţia? Mai 
mult, de a doua zi, nici o bancă nu va mai credita aceste companii, beneficiarii lor vor avea mari reticenţe în a mai 
lucra cu ele, iar activitatea societăţilor va fi semi-paralizată. Nu mai vorbesc de cele câteva mii de locuri de muncă pe 
care le generează la orizontală (subcontractori, prestatori, parteneri, furnizori etc). 

- Care este poziţia instituţiei pe care o conduceţi în raport cu aceste eventuale abuzuri care vizează societăţi 
comerciale cu o activitate îndelungată şi care, înainte de a ajunge în faţa justiţiei, sunt deja etichetate şi condamnate 
de opinia publică ”mulţumită” informaţiilor ”scurse” din dosare? 

În final, doresc să îmi reiterez aprecierea pentru acţiunile judiciare continue, pentru lupta anticorupţie,  contra 
evaziunii fiscale şi pentru toate eforturile structurii pe care o conduceţi şi ale instituţiilor subordonate de a aplica 
litera legii, considerând însă că în aceste acţiuni, eventuale excese, practicile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-
condamnare” ar trebui să fie eliminate din sistem, astfel încât să fie asigurată şi protejată prezumţia de nevinovăţie 
conform articolului 23, alin. 11 din Constituţia României. 

Menţionez că solicit răspuns în scris şi oral.  
 

 
*** 

 
Adresată: domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Mircea Dolha  
Obiectul interpelării: Acţiunile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-condamnare” desfăşurate duminica de către 
reprezentanţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Ministerului de Interne 
 
 

Spaţiul public este marcat, în ultimele luni, de o amplă activitate a instituţiilor subordonate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului de Interne, acţiuni a căror vigoare o salut şi o apreciez. 

Condamn cu fermitate actele de corupţie, evaziune fiscală şi fraudă, însă nu pot să nu sesizez că o parte dintre 
intervenţiile desfăşurate de unele instituţii s-au transformat într-un adevărat circ mediatic, beneficiind de mediatizare  
în direct, cu informaţii ”suculente” furnizate ”pe surse” şi, cel mai îngrijorător, cu dezvăluirea identităţii societăţilor 
comerciale şi a antreprenorilor asupra cărora planează suspiciuni. Edificator este un caz recent, consumat 
DUMINICĂ 01 februarie, începând cu ora 7 dimineaţa când se spărgeau (în direct!) uşile unor firme, care a făcut 
deliciul întregii prese, inclusiv a celei tabloide, prin detaliile şi informaţiile oferite pe larg inclusiv publicaţiilor 
mondene, unde a fost publicat, spre exemplu, un articol cu titlul: ”Uite mamă vin MASCAŢII"! Percheziţii la firme 
de IT si construcţii! Printre firmele vizate: Erbasu, UTI şi Strabag”. În legătură cu acest caz, la o săptămână distanţă, 
potrivit informaţiilor din presă, proprietarul a cel puţin una dintre companii – Cristian Erbaşu, a fost nevoit să facă 
precizări publice conform cărora, din actele de urmărire, a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate, 
iar el a fost audiat doar ca martor.  

În acest context, nu doar că asistăm la un fenomen de ”tele-justiţie”, dar şi la unul de ”tele-condamnare”, având 
în vedere că acest practici afectează iremediabil imaginea unor companii şi persoane publice, deşi acestea nu sunt 
supuse numai unor percheziţii în direct, nerespectându-se prezumţia de nevinovăţie prin modul în care se permite 
mediatizarea şi prezentarea informaţiilor în spaţiul public.  

A devenit deja un obicei ca aceste intervenţii ”în forţă” să aibă loc la prima oră a dimineţii şi chiar în zilele de 
sâmbătă sau duminică, atunci când este evident că la sediile societăţilor nu se află angajaţii sau persoanele vizate de 
anchetă, însă aceste intervale ”se pliază” perfect pe orele în care agenda publică este liberă, asigurând astfel 
transmisiile live pe canalele de televiziune  - unele prezente cu camere de filmat la faţa locului.  

Mai mult, o nouă practică este în curs de extindere: aceea a persoanelor vizate de anumite dosare – ca suspecţi 
sau martori, şi care sunt efectiv „săltate” direct din stradă – de la evenimente publice, chiar, deşi nu au fost niciodată 
citate sau solicitate să se prezinte în faţa procurorilor pentru declaraţii. Această tehnică, vizibil una de intimidare, nu 
are nimic în comun cu actul de justiţie, mai ales că persoanele ridicate cu ajutorul mascaţilor, încătuşate în stradă, nu 
sunt surprinse nici în flagrant şi nici nu reprezintă un pericol public, ci, de foarte multe ori, sunt oameni cunoscuţi 
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opiniei publice, angajatori români şi antreprenori a căror singură vină este că cineva le-a menţionat numele într-o 
declaraţie sau denunţ. 

În tot acest context, nu este suprinzătoare decizia luată pe 24 ianuarie a.c. în plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au hotărât sesizarea Ministrului Justiţiei, pentru iniţierea unui 
proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedură civilă (Legea 134/2010) cu o serie de propuneri 
punctuale pentru a îmbunătăţi sistemul judiciar.   

În calitate de deputat liberal al Parlamentului României, dar şi de cetăţean al acestei ţări, mă simt obligat să vă 
solicit clarificări cu privire la o serie de chestiuni, precum: 

- Care este procedura instituţională prin care mass-media sunt anunţate selectiv de acţiunile de percheziţie ale 
departamentelor aflate în subordinea dumneavoastră? 

- Revenind strict la percheziţiile de duminică, 1 februarie 2015, vă rog să-mi explicaţi ce “măsuri speciale” au 
impus această acţiune care, dacă s-ar fi derulat peste 24 de ore, ori înainte cu 24 de ore, nu mai prezenta nevoia 
spargerii uşilor sediilor societăţilor vizate? Nu este, cumva, vorba despre un exces  de putere? 

- Dumneavoastră, prin funcţia pe care o deţineţi, constientizaţi faptul prin acţiunile la care face referire 
prezenta interpelare, firmele respective sunt condamnate înainte de a se pronunţa, asa cum este normal, justiţia? Mai 
mult, de a doua zi, nici o bancă nu va mai credita aceste companii, beneficiarii lor vor avea mari reticenţe în a mai 
lucra cu ele, iar activitatea societăţilor va fi semi-paralizată. Nu mai vorbesc de cele câteva mii de locuri de muncă pe 
care le generează la orizontală (subcontractori, prestatori, parteneri, furnizori etc). 

- Care este poziţia instituţiei pe care o conduceţi în raport cu aceste abuzuri care vizează societăţi comerciale 
cu o activitate îndelungată şi care, înainte de a ajunge în faţa justiţiei, sunt deja etichetate şi condamnate de opinia 
publică ”mulţumită” informaţiilor ”scurse” din dosare? 

În final, doresc să îmi reiterez aprecierea pentru acţiunile judiciare continue, pentru lupta anticorupţie,  contra 
evaziunii fiscale şi pentru toate eforturile structurii pe care o conduceţi şi ale instituţiilor subordonate de a aplica 
litera legii, considerând însă că în aceste acţiuni, eventuale excese, practicile de tip ”tele-justiţie” şi ”tele-
condamnare” ar trebui să fie eliminate din sistem, astfel încât să fie asigurată şi protejată prezumţia de nevinovăţie 
conform articolului 23, alin. 11 din Constituţia României. 

Menţionez că solicit răspuns în scris şi oral.  
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ovidiu Ioan Dumitru 
Obiectul interpelării: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 

Stimate Domnule Ministru, 
În luna decembrie a anului trecut a fost aprobat Ordinul nr. 5115 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţământ preuniversitar (ROFUIP). Noul Regulament a creat nemulţumiri 
atât în rândul elevilor şi al părinţilor, cât şi al personalului didactic, mai precis în rândul tuturor celor cărora le este 
adresat. Iar principala nemulţumire a pornit de la faptul că nu a existat o dezbatere publică şi că cei implicaţi direct în 
procesul educaţional nu au fost consultaţi pe marginea acestui document. Au fost semnalate atât erori de fond cât şi 
de formă, precum şi încălcări ale drepturilor garantate prin Constituţie.  

Printre problemele enunţate de cei enumeraţi mai sus menţionez: dreptul elevilor de a participa în 
Consiliile de Administraţie ale şcolilor la toate şedinţele, dreptul liber la asociere al elevilor fără să fie necesar 
acordul directorului unităţii de învăţământ, posibilul blocaj creat de procedura de contestare a notelor, una care se 
desfăşoară pe parcursul prea multor zile, birocraţia excesivă creată de înfiinţarea unor comisii (Comisia de Control 
Managerial Intern, Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar) etc. 

În acest context, domnule Ministru vă întreb dacă luaţi în calcul posibilitatea rediscutării acestui 
Regulament cu factorii implicaţi şi adoptarea unei alte forme a acestuia după o dezbatere reală, o formă care să vină 
în interesul beneficiarilor procesului educaţional, considerând în acelaşi timp că aceasta reprezintă singura soluţie pe 
care o puteţi adopta în calitatea pe care o deţineţi vis-a-vis de problemele ridicate de la intrarea în vigoare a 
Ordinului.Menţionez că solicit ca răspunsul să îmi fie transmis în scris. 

                
*** 
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Adresată: domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Ovidiu Ioan Dumitru 
Obiectul interpelării: Condiţiile contractuale FIDIC 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 Începând cu 20 ianuarie 2011 România a revenit la utilizarea condiţiilor contractuale FIDIC, prin adoptarea 
Hotărârii de Guvern nr. 1405/2010. 

Referitor la acest subiect vă rog respectuos să îmi comunicaţi dacă există în plan schimbarea tipului de contract 
FIDIC şi dacă da, care sunt principalele prevederi vizate a fi modificate în urma discuţiilor cu forurile internaţionale 
de profil, în special în ceea ce priveşte domeniul de aplicabilitate.   

În acest context reamintesc că Hotărârea de Guvern din 2010 a adus modificări importante în ceea ce priveşte 
utilizarea condiţiilor contractuale FIDIC faţă de momentul 2008 când acestea au fost introduse pentru prima oară în 
legislaţia românească. Prin HG-ul menţionat a fost restrânsă sfera de aplicabilitate doar pentru unităţile aflate în 
subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, doar la încheierea contractelor de lucrări pentru obiective 
de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice şi doar pentru 
contractele a căror valoare estimată depăşeşte pragul de 5.000.000 euro. 

Menţionez că solicit ca răspunsul să îmi fie transmis în scris. 
                

*** 
 
Adresată : domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către : deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării : Situaţia domnului Laurenţiu Petrovici , chiriaş ANL 
 

Domnule Ministru, 
Vă aduc la cunoştinţă un caz care mi-a fost prezentat la cabinetul meu parlamentar de către domnul Laurenţiu 

Petrovici, un tânăr în vârstă de 31 de ani  chiriaş într-o locuinţă construită de ANL. Consider că buna funcţionare a 
programelor ANL este importantă nu numai pentru că vine în sprijinul tinerilor care doresc să îşi cumpere o casă, dar 
este stimulat şi sectorul construcţiilor. Totuşi, legislaţia în domeniu necesită modificări şi completări în concordanţă 
cu realităţile de zi cu zi cu care se confruntă tinerii.  

Domnul Petrovici  are  un venit lunar  net în valoare de 830 RON şi plăteşte în prezent o chirie de 42 de RON, 
la care se adaugă cheltuielile locative, estimate de dânsul de aproximativ 250 de RON.  

  Domnul Petrovici a afirmat că după împlinirea vârstei de 35 de ani, valoarea chiriei locuinţei sale va creşte la 
500 RON, la care se  vor adăuga, în mod evident şi cheltuielile locative, creştere pe care o persoană  cu un venit  de 
830 de RON nu o va putea suporta . În baza Ordonantei de Guvem nr.6/2014 au fost adoptate o serie de măsuri, care 
permit chiriaşilor cumpărarea locuinţelor închiriate, construite prin programul "constructii locuinte pentru tineri, 
destinate închirierii", în rate lunare, cu un avans de minim 15%, direct de la autorităţile administraţiei publice locale, 
beneficiind de 0 valoare de înlocuire de 328 euro/mp. În situaţia domnului Petrovici al cărui venit este de 830 de 
RON lunar această prevedere nu poate fi aplicată.  

 Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi care ar fi soluţia Ministerului  
Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice, în ceea ce priveşte menţinerea nivelului chiriei la o valoare 
suportabilă  pentru un venit de 830 de RON chiar şi după împlinirea vârstei de 35 de ani? 

Anexez prezentei interpelări, răspunsul domnului director general al ANL, George Ciprian Stan adresat 
domnului Laurenţiu Petrovici în data de 14.10.2014. 

Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Victor Paul Dobre 
Obiectul interpelării:Ştergerea muncipiului Galaţi de pe harta dezvoltãrii 
 
         Stimate Domnule Ministru, 
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        Parcurgând proiectul de MASTERPLAN propus de Ministerul Transporturilor, am constatat cu surprindere 
faptul cã proiectul privind realizarea unui Centru Multimodal de Transport în Portul Galaţi  şi a cãrui importanţã este 
de altfel recunoscutã în cadrul documentului menţionat, figureazã cu propunere de finanţare începând cu anul 2020, 
iar proiectul conex de dezvoltare al infrastructurii rutiere şi anume drumul expres Galaţi – Brãila – Buzãu apare 
propus pentru finanţare dupã 2030. 
        Surprinderea este cu atât mai mare cu cât aceste douã proiecte sunt prinse în finanţare în Memorandumul 
aprobat de Guvernul României în data de 2 aprilie 2014, care cuprinde obiectivele cuprinse in Connecting Europe 
Facility pentru perioada 2014 – 2020. 
Astfel, în Memorandumul sus menţionat sunt stabilite printre proiectele ce urmeazã a fi propuse de România: 
1. Realizarea unei platforme intermodale în Portul Galaţi , lucrare estimatã la 136 milioane euro fara TVA şi o durata 
de executie de 36 de luni. 
        2. Realizarea conexiunii portului Galaţi cu reteaua de transport TENT, coridorul 9, în regim de drum expres 
autostradã cu o valoare estimatã de 700 milioane de euro fãrã TVA şi o durata de executie de 36 de luni. 
        Vã rugãm sã ne explicaţi ce a stat la baza deciziei de a nu se mai respecta Memorandumul Guvernului României 
şi, pe cale de consecinţã, amânarea planurilor de dezvoltare pentru Portul Galaţi. 
 Vã rog, Domnule Ministru, sã îmi comunicaţi în scris rãspunsul la interpelarea înaintatã. 
Cu deosebitã consideraţie. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către:  deputat Grigore Crăciunescu 
Obiectul interpelării: În lipsă de fonduri pentru investiţii  Institutul Cantacuzino urmează să fie închis 
 

Stimate Domnule Ministru,  
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie  ,, Cantacuzino” are în 

acest moment conturile  blocate de către debitori,  ceea ce face ca activitatea să fie oprită. Dacă nu  vor fi asigurate 
resuse  pentru punerea în fucţie a unităţilor de producţie şi resurse pentru plata salariilor personalului, institutul nu va  
mai funcţiona. 

       În anul 2006 , secţiile de producţie şi dezvoltare au fost restructurate printr-o investiţie de mică amploare 
printr-un proiect de urgenţă care a fost aprobat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 
Proiectul tebuia să se deruleze în perioada 2006 – 2009. Nefinalizarea   acestor investiţii au dus la suspendarea 
autorizaţiei în anul 2010. 

      Proiectul de finanţarea a continuat sporadic prin preluarea altor proiecte ale BIRD fiind finalizate in 
2012. Guvernul României a alocat 8 mil lei care nu au putut fi cheltuiţi datorită timpului scurt pentru utilizarea 
banilor. 

    Pînă în prezent au fost cheltuite 10 mil Euro şi mai sunt necesare aproximativ 2 mil Euro. 
    - Când vor fi alocate sumele necesare pentru finalizare investiţiei la Institutul Cantacuzino? 
    - Când se va relua activitatea de producere a vaccinurilor antigripale  la Institutul  Cantacuzino  
    - Din ce fonduri se va asigura finanţarea. 
    Solicit răspuns în scris. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării: Grave abateri ale primarului comunei Călineşti-Oaş, din judeţul Satu Mare 
 

Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră memoriul care mi-a fost trimis la cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş, 

privind  gravele abateri săvărşite de către primarul comunei Călineşti Oaş, domnul Gheorghe Copil. Conform 
memoriului, primarul:  

 nu convoacă şedinţele lunare, conform regulamentului de funcţionare al consiliului local; 
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 nu respectă şi nu îndeplineşte hotărârile Consiliului Local; 
 nu răspunde la adresele de informare ale consilierilor locali; 
 nu a prezentat informări Consiliului Local asupra executării silite şi a sechestrului asigurator a bunurilor 

mobile şi imobile ale comunei Călineşti-Oaş, emis de ANAF Negreşti-Oaş. 
În urma acestor abateri au rezultat probleme grave, pe care le găsiţi detaliate în documentele anexate prezentei 

interpelări. 
Având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicaţi măsurile pe care le veţi dispune pentru soluţionare. 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
Adresată:  domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României 
           domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne  
           domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
           domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul de Finanţe 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării:Hotărârea de Guvern nr.14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Domnule Prim-ministru, 
Domnilor Miniştri, 
Supun atenţiei dumneavoastră petiţia înaintată la cabinetul parlamentar cu privire la alocarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale prin Hotărârea de Guvern nr. 14/2015. 

Astfel, anexa 1 din Hotărârea de Guvern mai sus menţionată cuprinde unităţile administrativ-teritoriale cărora 
le sunt repartizate sume de echilibru din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi sume defalcate din Taxa pe Valoarea 
Adăugată în vederea echilibrării bugetelor locale, nu include şi comuna Bixad (cu 7200 de locuitori). În aceeaşi 
situaţie se află încă 13 localităţi (3 comune şi 3 oraşe), practic mai mult de jumătate din populaţia judeţului Satu Mare 
fiind nedreptăţită prin acest act normativ. 

Petiţionarul consideră că repartizarea bugetului de stat, respectiv plafonarea unitară a cheltuielilor de 
funcţionare a unităţilor administrativ-teritoriale indiferent de numărul de locuitori al acestora este discriminatorie, 
deoarece o comună cu 1500 de locuitori nu are aceleaşi cheltuieli cu funcţionarii ca una de 7-8 mii de locuitori 
(cheltuieli cu iluminatul public, salubrizare, întreţinere drumuri etc). 

Această plafonare trebuie făcută diferenţiat, în funcţie de numărul de locuitori şi dimensiunea unităţii 
administrativ-teritoriale. De pildă, nu este corect evaluată plafonarea oraşelor, ţinând cont de faptul că există oraşe cu 
6.000 de locuitori care au un plafon de cheltuieli de 6 milioane lei, şi comune cu 8.000 de locuitori al căror plafon e 
de doar 1,5 milioane lui. 

Comuna Bixad are nevoie de aproximativ 1.120 mii lei pe an în perioada 2015-2017, veniturile proprii nefiind 
suficiente pentru buna funcţionare a comunei,  în lipsa acestor venituri de la bugetul de stat. Astfel, suntem în 
imposibilitatea cofinanţării investiţiilor cu finanţare nerambursabilă şi nu vom mai putea realiza documentaţii tehnice 
în vederea obţinerii de proiecte noi finanţate din fonduri europene. 

Comuna Bixad, cu o populaţie de 7.200 locuitori, nu este cuprinsă în Anexa la HG nr. 14/2015, sprijinul primit 
fiind zero, spre deosebire de oraşul Ardud (6500 locuitori) cu un plafon stabilit la 6000 lei, şi care beneficiază de 
sprijin în valoare de 3.427 mii lei. Spre deosebire, oraşul Carei, cu 20 000 locuitori, are acelaşi plafon ca şi oraşul 
Ardud, deşi este mult mai mare. 

Vă rugăm să luaţi măsuri pentru îndreptarea acestei situaţi sau pentru amânarea Hotărârii de Guvern nr. 
14/2015 până în anul 2016, iar în prealabil proiectul de hotărâre să fie supus unei dezbateri publice. 

Doresc să vă adresez următoarele întrebări : 
1) Cum aţi stabilit ca o comună cu 1500 locuitori, 15 km de drumuri, 50 de corpuri de iluminat şi 400 

de gospodării are nevoie de aceleaşi sume pentru funcţionare ca o comună cu 7200 de locuitori, aşa cum este comuna 
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Bixad, cu 7500 de locuitori, aşa cum este comuna Medieşu Aurit, sau cu 8000 de locuitori, cum este comuna Turţ , 
comune care au aproximativ 40 km de străzi, 500 de corpuri de iluminat şi 2800 de gospodării ? 

2) Cum aţi stabilit ca o comună cu 7200, 7500 sau 8000 de locuitori poate să se gospodărească cu 1,5 
milioane lei, iar un oraş (Ardud, Livada, cu 6000 de locuitori) are nevoie de 6 milioane de lei ? Care sunt criterile în 
baza cărora aţi stabilit aceste plafoane ? 

În aceeaşi situaţie sunt şi comunele Odoreu, Botiz, Certeze, Foieni, Halmeu, Medieşu Aurit, Pauleşti, Turţ, 
Vetiş, precum şi oraşele Carei, Negreşti-Oaş şi municipiul Satu-Mare, practic cele mai mari comunităţi din judeţ. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi măsurile pe care le veţi dispune. 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării:Introducerea disciplinei „Educaţie pentru sănătate” în curricula şcolară ca disciplină 
obligatorie 
 

Domnule Ministru, 
Supun atenţei dumneavoastră iniţiativa care mi-a fost adusă la cunoştiinţă la cabinetul parlamentar de către 

Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare cu privire la introducerea disciplinei „Educaţie pentru sănătate” în curricula 
şcolară ca disciplină obligatorie. 

Specialiştii în sănătate publică consideră că educaţia pentru sănătate la vârsta copilăriei şi a adolescenţei 
poate rezolva multe probleme de sănătate publică pe termen mediu şi lung. Este mai ieftin, mai eficient şi mai 
raţional să investim acum, timpuriu, decât să cheltuim mai târziu pentru a schimba comportamente sau a trata boli. 

În acest moment, este creat cadrul, avem o programă şcolară pentru această disciplină, manuale pentru unele 
cicluri de şcolarizare, resursă umană formată prin proiecte şi interesată pentru a se implica în predarea acestei 
discipline. Avem toate condiţiile, însă este nevoie de legiferare. 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris faţă de propunerea prezentată. 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării:Slaba absorbţie a fondurilor europene 

 
Domnule ministru, 
Slaba absorbţie a fondurilor europene ne situează în coada clasamentului UE. Rata absorbţiei din România este 

de 56%, cu 20 de puncte procentuale mai mică faţă de media europeană, de 76%, conform Comisiei Europene. 
Această problemă a fost pusă în mare parte pe seama birocraţiei excesive.  

În prima lună a anului 2015, România a avut absorbţie zero a fondurilor structurale şi de coeziune. Conform 
cifrelor oficiale, la data de 31 ianuarie 2015, rata efectivă de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune a fost de 
44,89%, la fel ca în 31 decembrie 2014. 

Absorbţia şi cheltuirea fondurilor UE pe proiecte nu a fost programată realist de Guvern în anii 2013-2014. 
Sumele de la UE încasate efectiv au fost mai mici cu 15% în anul 2014 faţă de bugetul rectificat (la fel faţă de 
proiectul de buget) şi cu 18% în anul 2013 faţă de proiectul de buget aprobat. Mai mult, 20% din cheltuielile pentru 
proiecte finanţate din fonduri UE în anul 2014 nu au fost acoperite. 

 Această discrepanţă dintre estimări şi execuţii pentru fondurile UE a condus la o reducere a deficitului 
(influenţa exclusivă a fondurilor UE) în 2014 cu aproximativ 1,4 mld. lei în execuţie faţă de bugetul rectificat, şi 
respectiv, cu aproximativ 1 mld. lei pentru 2013 faţă de proiectul de buget. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
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7. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru debirocratizarea accesării fondurilor? 
8. Care sunt programele care au atras cele mai multe fonduri? 
9. Care estimaţi că va fi rata absorbţiei fondurilor europene în anul 2015? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc. 
 

 
*** 

 
Adresată: domnului Bănicioiu Nicolae, ministrul Sănătăţii 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării: Discriminarea salarială între medici în funcţie de unitatea sanitară 
 

Stimate Domnule Ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră petiţia înaintată la cabinetul parlamentar cu privire la situaţia medicilor din 

spitalele orăşeneşti, care se confruntă cu o discriminare din punct de vedere salarial faţă de cei din spitalele judeţene. 
Aceste discrepanţe constituie o încălcare a drepturilor omului, precum dreptul la egalitatea de şanse şi nu numai. Mai 
mult, lipsa de motivare corespunzătoare duce la exodul medicilor şi, prin urmare, la o scădere a calităţii sistemului 
sanitar. 

 Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice enunţă principiul 
echităţii şi al egalităţii, dar şi realizarea unei ierarhii salariale în funcţie de cunoştinţe, experienţă, precum şi în funcţie 
de complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor. Însă, salarizarea personalului medical din spitalele 
orăşeneşti şi municipale nu respectă aceste principii. 

Din analiza nivelului salariilor medicilor, se constată că, la aceeaşi vechime şi acelaşi grad profesional, 
medicii din spitalele orăşeneşti sau municipale sunt remuneraţi, comparativ cu  cei din spitalele judeţene, cu 
aproximativ 15% mai puţin în cazul medicilor primari, respectiv cu 10% mai puţin în cazul medicilor specialişti. De 
asemenea, un medic specialist angajat al unui spital orăşenesc are un salariu mai mic chiar şi decât cel al unui asistent 
medical cu studii superioare din cadrul unui spital judeţean, diferenţa fiind de şapte procente. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi măsurile pe care le veţi dispune. 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 
                 domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Fondurilor Europene 
De către:  deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării: Promovarea turismului în Ţara Oaşului 
 

Domnilor miniştri, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră proiectul dedicat promovării turistice a Ţării Oaşului în urma memoriului trimis 

la cabinetul meu parlamentar din Negreşti Oaş de către domnul Feher Alexandru, Str. Padurii, Nr. 195, loc. Vama, 
jud. Satu Mare.  

Dânsul vă solicită sportul pentru a găsi sursa potrivită de finanţare a acestuia. Proiectul intenţionează să fie 
realizat în parteneriat cu Muzeul Ţării Oaşului, în perioada martie 2015 – martie 2016. Obiectivele proiectului sunt 
îmbunătăţirea turismului în zona Oaşului şi promovarea turistică, a practicării portului şi tradiţiilor.  

Problemele cu care se confruntă turismul în Ţara Oaşului sunt multiple, de la lipsa semnalizării turistice, 
numărul insuficient al ofertelor de agrement şi al centrelor de informare turistică, lipsa materialelor promoţionale, a 
ghidurilor şi a evenimentelor culturale. În urma implementării acestui proiect, sunt aşteptate următoarele rezultate: 
creşterea gradului de siguranţă şi reintroducerea în circuit a 50% dintre traseele din zona Ţării Oaşului; dezvoltarea şi 
consolidarea reţelei de turism; creşterea gradului de informare a turiştilor; creşterea implicării tinerilor din 
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comunităţile locale la promovarea zonei turistice şi creşterea gradului de popularizare a zonei în ţară şi străinătate. 
Bugetul solicitat în cererea de finanţare este de 79.550 lei, conform detaliilor din anexa ataşată. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi mie şi petentului oportunităţile disponibile 
pentru finanţarea unui astfel de proiect. 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris. 
Vă mulţumesc. 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 Declaraţii politice 

 
      În calitate de membru al Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, salut decizia înfiinţării unor structuri 
multinaţionale NATO de comandă şi control în România - este o concretizare a direcţiei stabilite în cadrul 
summitului din Ţara Galilor! Două centre de comandă şi control ale NATO vor fi înfiinţate în România, acestea 
urmând să devină operaţionale în 2016, iar aici vor activa militari români, dar şi din alte state member. La reuniunea 
miniştrilor Apărării de la Bruxelles s-a decis constituirea imediată pe teritoriile aliaţilor din est – România, Polonia, 
Bulgaria, Estonia, Letonia şi Lituania – a unor Unităţi pentru Integrarea Forţelor NATO, acestea fiind structuri 
multinaţionale de comandă şi control ale Alianţei Nord-Atlantice, care vor asigura o prezenţă vizibilă şi continuă a 
NATO pe teritoriul aliaţilor estici. 
Pe lângă acest centru, România va găzdui un Comandament Multinaţional de Divizie Sud-Est care va funcţiona ca un 
centru de comandă-control în situaţia dislocării de forţe pe flancul estic al NATO. 

România este un aliat de încredere şi avem astfel o garanţie că nu suntem singuri la graniţa de Est a NATO! 
Îmi doresc în continuare ca toate ţările partenere din regiune să se bucure de un climat de siguranţă şi să treacă cu 
bine peste încercările din prezent. Cele două centre din România vor fi implementate pe parcursul anului 2015 şi vor 
fi puse la dispoziţia Alianţei Nord-Atlantice începând cu anul 2016. Aici vor lucra atât personal român, cât şi militari 
din statele membre NATO. 

În încheiere vreau să vă amintesc că după primirea în NATO din 2004, măsurile care s-au aprobat pentru 
România sunt foarte importante, putem să le spunem chiar istorice, vizavi de reasigurarea pe flancul estic al NATO şi 
UE.  
                                                 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
15 februarie – Ziua Internaţională a copiilor bolnavi de cancer 

 
Stimaţi colegi, 
 
Ziua Internaţională a Copilului Bolnav de Cancer este celebrată în fiecare an pe 15 februarie pentru 250.000 

de copii cu cancer  depistaţi anual la nivel mondial. 
Cancerul la copil este o boală rară, reprezentând numai 2% din numărul total de cancere. Conform 

statisticilor publicate de Confederaţia Internaţională a Organizaţiilor Părinţilor cu Copii Bolnavi de Cancer 
(ICCCPO) în România , anual 500 de copii sunt diagnosticaţi cu cancer.  În funcţie de specificul bolii, rata de 
vindecare este cuprinsă între 30 şi 60 %. Circa 70% dintre toate cancerele sunt vindecabile dacă sunt diagnosticate şi 
tratate dintr-un stadiu incipient. 

Medicii oncopediatri avertizează că simptomele cancerului pot fi deseori interpretate ca boli obişnuite vârstei 
copilăriei. 

Informaţiile zguduitoare apar în primul Registru Naţional al Cancerelor la Copil realizat vreodată în 
România. Raportul unei organizaţii neguvernamentale arată că sunt tot mai multe situaţiile în care boala este 
depistată în stadii terminale. În asemenea cazuri, majoritatea micilor pacienţi se sting la un an după diagnosticare. 
Dacă trec de acest prag şi de următorii patru ani, rata de supravieţuire este 70 la sută, cu nouă procente mai mică 
decât media europeană. 
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Rata mare a mortalităţii este efectul letal al problemelor din sistemul medical: diagnosticarea târzie, 
tratamentul întrerupt de lipsa aparaturii sau a citostaticelor şi lipsa de personal. 

Este necesară o bună colaborarea a  instituţiilor medicale locale şi regionale cu  ONG-urile şi cu comunitatea 
locală  pentru ca cei mici să beneficieze de controale preventive dar şi de tratamentele adecvate atunci când sunt 
diagnosticaţi cu cancer. În plus, copiii salvaţi de această cumplită boală, trebuie ajutaţi să se integreze în societate şi 
să urmeze parcursul unei vieţi normale, lucru deloc uşor având în vedere experienţele dramatice la care au fost 
supuşi. Comunitatea, trebuie să dea dovadă de toleranţă şi înţelegere, să fie deschisă pentru a-i accepta pe copiii care 
trec prin astfel de traume, în aşa fel încât urmele bolii să nu îi izoleze şi să nu îi condamne la condiţia de “exclus din 
societate”. 

Victoria împotriva cancerului nu poate fi declarată dacă nu sunt şterse sau diminuate urmele trecerii prin 
această situaţie şi dacă respectivii pacienţi nu sunt redaţi unei vieţi normale, acordându-li-se şansa să funcţioneze 
normal şi să aibă o viaţă împlinită. 

Vă mulţumesc, 
Deputat  

Constantin Galan 
 

*** 
 
 

De Dragobete, iubeşte româneşte! 
 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Ştim, desigur, ca pe 24 februarie e Dragobetele, varianta neaoşă a Zilei Indrăgostiţilor şi mai ştim că 

românul, cu al lui haz intraductibil şi înţepător, mai mereu ironic, se grăbeste să-i dea peste nas Sfântului Valentin, nu 
să i se conformeze ca toată suflarea de-ndrăgostit de pe mapamond. Însă Dragobetele e cu totul altceva: o sărbătoare 
transmisă pe filiera dacică, fără niciun strop de artificial, ba chiar de o autenticitate rară la noi, prin petrecere şi 
patimă. 

Dragobetele, fiul Dochiei, era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. I se mai spunea Cap de Primăvară sau Cap 
de Vară şi era identificat cu Cupidon, zeul iubirii în mitologia română, şi cu Eros, corespondentul acestuia în 
mitologia greacă. 

În această zi, satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala: "Dragobetele sărută fetele". Sunt multe 
credinţele populare cu referire la Dragobete. Astfel se spunea că cine participă la această sărbătoare avea să fie ferit 
de bolile anului, mai ales de febră, şi că Dragobetele îi ajuta pe gospodari să aibă un an îmbelşugat. 

Obiceiurile de Dragobete, zi aşteptată cândva cu nerăbdare de toti tinerii, au fost în bună parte uitate, 
păstrându-se doar în amintirea bătrânilor. Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvârşire uitării, el fiind înlocuit 
de acel Sfânt Valentin ce nu are legatură cu spiritualitatea românească. 

Recomand tinerilor români în special, să uite de Valentine’s Day, să se aplece mai mult asupra tradiţiilor şi 
sărbătorilor noastre strămoşeşti şi, măcar pentru o zi, să încerce să iubească româneşte! 

Vă mulţumesc, 
Deputat  

Mircea-Vicentiu Irimie 
 

*** 
 

Anularea contribuţiei de sănătate, un gest de normalitate! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Guvernul României a iniţiat, în ultima şedinţă, un proiect de lege privind anularea contribuţiei de asigurări de 
sănătate pentru anumite categorii de persoane, document care urmează să fie înaintat Parlamentului spre dezbatere şi 
aprobare.  
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Este vorba despre amnistia tuturor acelor categorii de persoane, în special copiii până la vârsta de 18 ani, 
persoanele cu handicap, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin decretul Legii 188/1990, tinerii cu vârsta de 
până la 26 de ani proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, dar şi alte categorii de persoane.  

Acestor categorii ale populaţiei li se va anula contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate începând 
cu 1 ianuarie 2012 şi până în data intrării în vigoare a ordonanţei guvernului pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003, respectiv până în urmă cu două săptămâni. 

Actul normativ prevede ca, pentru cazurile în care, înaintea de intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea 
fiscală care a emis şi comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, să emită şi să comunice acum din oficiu decizia de anulare a CAS. 

De asemenea, în cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis dar 
nu a comunicat decizia, el nu o va mai comunica. În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritatea fiscală competentă nu a emis decizia, nu o va mai emite, iar persoanele fizice care au efectuat plata 
contribuţiilor pentru care prezenta lege prevede anularea vor avea acum dreptul la restituirea sumelor achitate.  

Acest proiect de lege constituie o nouă reparaţie făcută românilor de actualul Guvern, deoarece au existat 
situaţii anormale legate de plata contribuţiilor de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane. Era 
nefiresc să fie perpetuate situaţii în care copiii de până la 18 ani, spre exemplu, să fie obligaţi să datoreze statului 
contribuţii de asigurări de sănătate calculate la suma infimă reprezentată de alocaţia furnizată copiilor.  

Aceste categorii de persoane au plătit pentru că aşa prevedea legea, fiind normal să plătească, însă acum 
această nedreptate este corectată. Pentru a deveni operaţional în cel mai scurt timp, Guvernul va emite normele de 
aplicare după aprobarea legii, astfel încât să le fie explicată oamenilor procedura în care îşi vor putea recupera banii. 

Iniţiativa Executivului va ajunge în cel mai scurt timp în dezbaterea parlamentarilor, în aşa fel încât 
Legislativul să adopte actul normativ, iar preşedintele să promulge legea, pentru un nou episod de intrare în 
normalitate a vieţii românilor, care îşi vor putea recupera banii până la sfârşitul acestui semestru. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

România contează în lume! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

România contează din ce în ce mai mult în Europa şi în lume, fapt care demonstrează că ţara noastră ocupă 
un loc central în preocupările aliaţilor europeni şi nord-atlantici, mai ales în actualul context geopolitic dominat de 
conflicte şi tulburări teroriste. În această idee se înscrie şi vizita de lucru a primului-ministru Victor Ponta în Statele 
Unite, dar şi cea  a preşedintelui Klaus Iohannis la Paris. Sunt vizite la cel mai înalt nivel diplomatic, care întăresc 
poziţia României pe eşichierul european şi mondial, dar relevă şi progresele înregistrate în ultimul timp de ţara 
noastră pe calea implementării reformelor instituţionale şi economice. 

Primul-ministru Victor Ponta a prezentat la New York evoluţiile recente din România, dar şi perspectivele 
economiei noastre, ale pieţei de capital, precum şi procesul de listare internaţională a unor mari companii, precum 
Petrom, Romgaz şi Electrica. Premierul a fost invitat la o prestigioasă manifestare, organizată de o organizaţie 
neguvernamentală de sprijinire a exporturilor şi investiţiilor americane peste hotare, înfiinţată în anul 1955, formată 
din peste 150 de mari companii americane şi internaţionale cu activitate în SUA. Cu acest prilej, companiile 
americane deja prezente în ţara noastră i-au prezentat Primului-Ministru diverse aspecte ale activităţii lor şi au 
solicitat sprijinul Guvernului, acolo unde a fost cazul. La rândul lor, companiile care se află într-un proces de 
evaluare a viitoarelor investiţii în Europa Centrală şi de Sud-Est au fost interesate să cunoască evoluţiile economice 
recente din România, dar şi stadiul raporturilor bilaterale oficiale. 

Primul ministru al Guvernului României a mai fost prezent şi la Washington, unde a avut întâlniri oficiale cu 
şeful Pentagonului, ministrul pentru probleme de comerţ şi cu directorul CIA. Astfel, statul român îşi întăreşte 
considerabil relaţia excelentă cu SUA pe zona militară şi pe zona de informaţii. Problema rămasă încă în discuţie, 
respectiv partea unde mai avem de lucru, este cea economică, deoarece inclusiv şeful Guvernului a reiterat că avem 
nevoie de dinamizarea prezenţei investiţiilor americane, a companiilor americane, în România. În cadrul întâlnirilor 
avute, primul-ministru a reafirmat că România este o ţară solidă şi predictibilă pentru investiţiile americane. În acest 
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sens al discuţiilor, s-a afirmat faptul că încrederea politică a Statelor Unite ale Americii în România, concretizată prin 
majorarea numărului bazelor militare americane şi a militarilor pe teritoriul nostru, trebuie completată şi prin 
creşterea investiţiilor în ţara noastră. 

Concluzia vizitei în Statele Unite ale Americii a şefului Executivului a fost aceea că România este poate cel 
mai de încredere partener din regiune al administraţiei americană, fapt care trebuie întărit şi confirmat de acţiunile 
noastre viitoare, în toate domeniile de activitate, atât la nivelul instituţiilor, cât şi al fiecărui român. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 
 Întrebări    

 
 
 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Campaniile de denigrare ale românilor din străinătate 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Mass media occidentale din vestul Europei publică în mod repetat diferite depeşe defăimătoare la adresa 

românilor, cu referire la implicarea lor în acţiuni de crimă organizată, prostituţie, trafic de persoane şi minori, 
cerşetorie şi alte delicte. Unele dintre acestea sunt false şi delirante, precum a fost pamfletul de benzi animate 
publicat în urmă cu câţiva ani pe site-ul ziarului spaniol „Marca”, în care fostul antrenor al Barcelonei, Josep 
Guardiola, era transformat într-un cerşetor din România! Din cauza acestor articole de presă cu atacuri la adresa 
românilor, turiştii autohtoni şi corecţi care vizitează oraşele europene sunt în mod nefiresc afectaţi de denigrările 
generale ale României, în general, şi ale românilor, în special. 
 În aceste condiţii, vă întreb respectuos:  
1. Există la nivelul MAE o evaluare a impactului articolelor denigratoare pentru imaginea externă a României? 
2. Ce demersuri face MAE pentru a respinge la nivel diplomatic campaniile ofensatoare la adresa României? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Solicitările medicilor rezidenţi 
 

Stimate domnule Ministru, 
             
        Sute de medici rezidenţi au protestat în ultimele zile împotriva condiţiilor din sistemul medical, cerând 
conducerii Ministerului pe care îl conduceţi rezolvarea unor revendicări esenţiale. Tinerii medici solicită plata orelor 
suplimentare restante şi a gărzilor, acordarea unei mese în gardă, precum şi subvenţii din partea statului pentru plata 
chiriilor. Medicii rezidenţi susţin că statul trebuie să le ofere condiţii minime pentru a putea munci şi trăi în România, 
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iar în caz contrar vor spori numărul cadrelor medico-sanitare plecate din ţară. Tinerii mai spun că dacă ar primi corect 
banii pentru munca prestată, le-ar creşte veniturile şi nu ar mai fi nevoiţi să plece din ţară.  

Vă întreb respectuos: 
1. Care este răspunsul dvs. la solicitările medicilor rezidenţi? 
2. Ce soluţii aveţi în vedere pentru rezolvarea salarizării rezidenţilor, în aşa fel încât ei să aibă o mulţumire parţială, 
măcar din acest punct de vedere? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Turda, oraş martir al Revoluţiei române 
 

Stimate domnule ministru, 
 
 Regimul comunist a fost instaurat în România începând din anul 1945 şi a durat până în decembrie 1989, 
când a fost eradicat în urma Revoluţiei române. 
 Condamnarea atrocităţilor la care au fost supuşi martirii anticomunişti este astăzi o obligaţie morală a statului 
român. 
 Folosesc acest prilej pentru a veni în sprijinul membrilor Asociaţiei Luptătorilor din 22 Decembrie 1989 
Turda, în încercarea acestora de a le fi recunoscute meritele. 
În Turda au fost ucise 13 persoane şi rănite 31 în perioada 22 dec. - 25 dec. 1989, iar circa 80 de persoane au 
certificate de revoluţionari. 
 În speranţa că generaţia tânără va conştientiza atrocităţile şi abuzurile regimului totalitar comunist, 
sedimentând în suflet un sentiment de profund respect faţă de martirii anticomunişti, vă întreb cu respect: 
 În ce măsură este posibil şi care ar fi procedurile ce trebuie urmate pentru ca Turda, să devină oraş-martir al 
Revoluţiei române?  

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Vicenţiu-Mircea Irimie 
 

*** 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Diminuarea fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor 
 

Stimată doamnă ministru, 
 
 România se confruntă cu efecte tot mai negative din cauza fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor. În mai 
toate localităţile din ţară întâlnim copii la cerşit, pe străzi, în mijloace de transport, în parcuri sau zone turistice. În 
ultima perioadă s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de copii ai străzii în România, dar şi a numărului 
de cazuri de cerşetorie cu protagonişti minori. Consider că locul copiilor este în şcoală nu pe stradă, de aceea cred că 
Guvernul trebuie să se implice mai activ în combaterea acestui fenomen care devine din ce în ce mai îngrijorător. 
 Vă întreb cu respect: 
 Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi, privind descurajarea implicării copiilor în activităţi 
de cerşetorie? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Vicenţiu-Mircea Irimie 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2015  
săptămâna   16– 20 februarie 2015  

 

 

108

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 
 

Importanţa promovării moştenirii culturale ucrainene 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
 În permanenţă am considerat că valorizarea moştenirii culturale trebuie să reprezinte o prioritate pentru 
comunitatea ucraineană, iar datoria fiecăruia dintre noi este de a păstra şi transmite mai departe nealterate valorile în 
jurul cărora ne-am format şi definit de-a lungul timpului. Limba, religia, tradiţiile şi obiceiurile ucrainene constituie 
temelia comunităţii noastre, temelie fără de care orice raportare la viitor devine iluzorie. 
 M-am bucurat nespus când am văzut, în diferite localităţi din România în care trăiesc însemnate comunităţi 
de ucraineni, că tradiţia este dusă mai departe cu responsabilitate, că există copii dornici de a învăţa limba 
ucraineană, cântece şi dansuri tradiţionale, dascăli inimoşi care se implică cu dăruire în formarea acestor copii, dar şi 
membri ai comunităţii noastre care fac tot posibilul pentru a semnala şi rezolva eventuale probleme. 
 În acest sens, aş vrea să amintesc de o interpelare recentă pe care am adresat-o Ministrului Educaţiei, în urma 
căreia s-a evitat desfiinţarea a două clase de ucraineană de la Şcoala gimnazială din Valea Vişeului, Maramureş, cu 
toate că acestea sunt sub minimum de efectiv admis. 
 Atât timp cât în şcoli se vor ţine cursuri în ucraineană, în biserici se va sluji în limba ucraineană, iar acasă, 
fiecare dintre noi va transmite copiilor elementele de bază ale culturii ucrainene, nu vom avea cum să ne pierdem 
identitatea. 
 Personal, am înţeles importanţa transmiterii pe toate canalele a valorilor culturii ucrainene şi, de când 
reprezint comunitatea ucraineană în Parlamentul României, am colaborat cu reprezentanţii mass-media pentru a le 
face cunoscute. 
 Împreună cu aceştia, am fost în comunităţile de ucraineni din întreaga ţară, de la Tulcea în Maramureş, de la 
Suceava şi Botoşani până în Timiş, în dorinţa de a promova specificul ucrainean al acestor zone, de a-l înţelege mai 
bine, de a asimila lucruri noi şi, nu în ultimul rând, de a arăta întregii Românii frumuseţea şi bunătatea din sufletele 
acelor oameni care formează minoritatea ucraineană. 
 Toate acestea au fost reflectate în emisiuni precum Europolis şi Convieţuiri de la postul TVR1, la TVR3, la 
radio sau în presa locală. 
 În judeţul Tulcea, de exemplu, au fost surprinse aspecte din viaţa etniei noastre din zona Deltei Dunării, de la 
tainele pescuitului, ale mâncărurilor tradiţionale bazate pe peşte, la prelucrarea stufului pentru acoperitul caselor sau 
obiectele de artizanat confecţionate de meşterii populari, în mod deosebit, remarcând programele artistice prezentate 
de grupurile vocale "Zadunaiska Sici" din Tulcea, "Rebalka" din Crişan, "Veselka" din Caraorman, "Ceorne More" 
din Sfântu Gheorghe, "Bila Roja" din Letea şi "Dunai" din Pardina. 
 În alt colţ de ţară, în Bucovina, comunităţile de ucraineni huţuli din zonă au scos în evidenţă nu numai 
frumuseţea şi originalitatea unor obiceiuri prea puţin cunoscute în afara comunităţii, cât mai ales importanţa 
comunicării lor mai departe. Costumele populare purtate cu mândrie la întâlnirile avute, cântecele, precum şi 
implicarea deosebită în prezentarea dansului "huţul" de către o formaţie tradiţională de muzică instrumentală din 
Ulma, demonstrează că valorile de bază ale ucrainenilor huţuli din Bucovina sunt încă vii. 
 Tot în Bucovina a fost surprins şi specificul sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou, pe stil vechi, cu bogata 
masă din Ajun pe care se află 12 feluri de mâncăruri de post, colinde şi şezători. 
 Devotamentul cu care obiceiurile zonei sunt transmise le-am putut remarca în activitatea ansamblurilor 
"Polonenka" din Paltinu-Vatra Moldoviţei, "Cervona Kalena" din Negostina, "Kazacioc" din Bălcăuţi, a grupurilor de 
copii de la şcoala din Milişăuţi, "Vesna" din Mihăileni-Botoşani sau cel din Bistra, coordonat de profesorul Coreniuc 
Dumitru. 
 Totodată, vreau să amintesc că, la sfârşitul anului trecut, în localităţile Gottlob şi Remetea Mică din judeţul 
Timiş, a avut loc Festivalul cântecului şi dansului ucrainean din Banat, organizat de Uniunea Ucrainenilor din 
România, în colaborare cu Ministerul Culturii. 
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 Festivalul a adus laolaltă grupuri şi ansambluri culturale profesionale ucrainene atât din judeţul Timiş, 
precum "Tânăra Speranţă" din Soca, "Iarba de Mătase" din Lugoj, "Remeteanca" din Remetea Mică, "Calenca" din 
Ştiuca, "Tinerii Stejărei" din Dragomireşti, formaţia instrumentală Ştefan Buciuta şi Neluţu Marocico, precum şi din 
Rona de Sus, judeţul Maramureş, şi Novisad, Serbia. 
 Din păcate, nu pot să cuprind aici toate grupurile şi ansamblurile ucrainene, dar folosesc această ocazie 
pentru a le adresa mulţumiri tuturor celor care au pus suflet în tot ceea ce au făcut, coordonatorilor şi cadrelor 
didactice care au arătat o dată în plus frumuseţea etno-folclorică ucraineană, precum şi preşedinţilor filialelor şi 
organizaţiilor locale ale UUR pentru contribuţia şi implicarea deosebită în promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor, cu 
orice prilej. 
 Consider că este de datoria noastră, a tuturor, să facem eforturi în continuare, pentru a stimula implicarea 
tinerilor în activităţi specifice, de a ne conserva şi face cunoscute valorile culturale, pentru a ne putea defini ca etnie 
şi peste ani. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 
*** 

 
Negocieri internaţionale pentru soluţionarea crizei ucrainene 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
„Ucraina are nevoie de pace!” Acesta este mesajul pe care comunitatea internaţională l-a transmis în ultimele 

zile, care au stat sub semnul negocierilor, al eforturilor de a identifica o soluţie paşnică pentru conflictul din zonele 
din estul Ucrainei. 
Pe fondul degradării vizibile a situaţiei de la începutul acestui an, când mai multe persoane civile şi-au pierdut viaţa, 
o poziţionare mai fermă a decidenţilor internaţionali era mai mult decât necesară, chiar dacă lucrurile nu vor putea 
reveni imediat la normal. Nu putem pretinde soluţii magice, pentru că ceea ce se întâmplă de aproape un an nu este o 
poveste, ci este realitatea cruntă prin care trece poporul ucrainean. 

În schimb, putem spera la rezolvări raţionale, la abordări coerente de fiecare parte şi, nu în ultimul rând, la 
demersuri care să aibă ca fundament respectarea principiilor umanitare şi a dreptului internaţional. Dialogul poate 
duce la evitarea unui scenariu nedorit de nimeni şi pronunţat doar uneori, şi atunci cu jumătăţi de măsură. Am 
considerat întotdeauna că o confruntarea directă armată nu va fi niciodată mai bună decât folosirea căilor diplomatice 
pentru aplanarea unui conflict. De aceea, fiecare rundă de negociere este o nouă şansă dată Ucrainei de reintrare pe 
calea stabilităţii. Vizitele fulger ale secretarului de stat american la Kiev, ale preşedintelui francez şi cancelarului 
german la Kiev şi, respectiv, la Moscova, precum şi continuarea discuţiilor în formatul Normandia vin în susţinerea 
logicii mai sus enunţate. 

Dincolo de tonul mai degrabă îngrijorător decât optimist din declaraţiile liderilor occidentali, vreau să cred că 
va prinde contur un pachet de măsuri viabile pentru implementarea acordurilor semnate în septembrie la Minsk, care 
să ducă la încetarea focurilor. 
 Un plus de stabilitate în Ucraina înseamnă o centură de siguranţă în Europa şi o reaşezare a regiunii în noul 
context de securitate. Consecinţele unei destructurări a statului ucrainean nu se vor opri la graniţele sale, ci se vor 
propaga mult mai departe. 
 De aceea, Ucraina are nevoie de întregul sprijin internaţional în apărarea suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale, deziderate imposibil de realizat în absenţa unei voinţe politice de soluţionare a diferendului din partea 
tuturor celor direct sau indirect implicaţi. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 
*** 
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Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 Declaraţia mea politică de azi se doreşte a fi un semnal de alarmă la adresa Ministerelor Finanţelor Publice şi 
a Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru structurile teritoriale ale acestora implicate în aplicarea prevederilor OUG 
125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevederi referitoare la 
colectarea contribuţiilor privind asigurările sociale de sănătate (începând cu data de 1 iulie 2012), de către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
 Îngrijorător este faptul că - potrivit modului de calcul greşit conceput de Guvernul Boc, cabinet de tristă 
amintire pentru români ! - nivelul sumelor percepute, cf. OUG 125/2011, persoanelor care NU realizează venituri nu 
este calculat, spre exemplu, la nivelul venitului minim garantat, ci la nivelul salariului minim brut pe ţară! Aceasta a 
determinat emiterea unor decizii de impunere cu sume greu de suportat pentru categoria persoanelor care în trecut nu 
realizau venituri şi care au câştigat venituri din muncă cinstită pentru scurte perioade de timp, în general mai mici de 
un an. 

Numeroasele petiţii primite la Comisia pe care o conduc, precum şi din partea organizaţiilor romilor din toată 
ţara la Partida Romilor Pro-Europa avertizează că ia amploare acest fenomen al emiterii de decizii de impunere 
pentru contribuţia de asigurări sociale de stat pentru sume de bani egale sau chiar mai mari decât câştigurile sezoniere 
sau cele obţinute pentru activitatea prestată în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană de către numeroşi cetăţeni, 
care - anterior obţinerii acestor venituri - nu realizau niciun venit şi, prin urmare, nu erau plătitori de contribuţii la 
bugetul sănătăţii! 
Din cauza vulnerabilităţii lor socio-economice cunoscute, romii au devenit, fără voie, iarăşi, victime sigure ale 
colectării de taxe şi impozite, cu orice preţ, chiar în dispreţul spiritului Constituţiei! 
 În mass-media, este de notorietate valul de procese deschis de cetăţenii nedreptăţiţi la adresa caselor de 
sănătate judeţene şi a Casei Naţionale : astfel numai anul trecut instanţele din România s-au mai încărcat cu 1317 
procese, având ca obiect “anularea deciziilor de plată emise de CNAS”. 
 Aceste evenimente au evidenţiat o realitate crudă pentru birocraţia excesivă care aplică orbeşte dispoziţii 
legale, aducându-i pe cetăţenii români marginalizaţi în pragul disperării şi al revoltei. S-a demonstrat încă o dată că 
lipsa unei legislaţii adecvate ori implementate greşit, poate conduce la abuzuri ale statului la adresa cetăţeanului, 
chiar dacă serveşte, de altfel, unui scop nobil: colectarea de bani la buget!! 
 Fac apel pe această cale la toate autorităţile statului - cu responsabilităţi în domeniu să tragă toate învăţămintele 
din ceea ce am putea numi“aberaţia încasării de taxe mai mari decât veniturile realzate”. 

Închei cu speranţa că politicienii - care sunt renumiţi, pentru că vorbesc multe şi fac puţine - vor veni cu 
picioarele pe pământ şi vor modifica, în timp util, legislaţia din domeniul sănătăţii şi din domeniul fiscal în acord cu 
realităţile sociale ale ţării, pentru a nu-I mai batjocori pe contribuabilii plătitori de taxe, care se străduie cinstit să-şi 
câştige existenţa, în condiţiile în care se găseşte de muncă din ce în ce mai greu, în special pentru romii pe care-i 
reprezint!!! 

Vă mulţumesc pentru atenţie, 
 

Deputat 
Nicolae Păun 

 


